
BURASI SIRAdAn BiR YER dEĞiL
Üsküdar'da bulunan Vali-
debağ Korusu'ndaki bilin-

mezlik hala devam ediyor.
Üsküdar Belediyesi'nin Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı'na dev-
redilen koruya yeni projeler
inşa etmek için girmek istedi-
ğini belirten çevreciler, buna
izin vermemek adına 21 Hazi-
ran'dan bu yana koruda nöbet
tutuyor. Dün sabah saatlerinde
150 kadar belediye işçisinin
polis ekipleriyle beraber koruya

girerek, otları yerinden ettiğini
anlatan Validebağ Gönüllüsü
Feral Tercan, “Burası birinci
derece doğal sit alanı. Burası
sıradan bir park değil bahçe
değil. Gelip kafanıza göre ot
bile biçemezsiniz” dedi. Üskü-
dar Belediye Başkanı'ı Hilmi
Türkmen'i de hedef alan 
Tercan, Türkmen'in samimi 
olmadığını ifade ederek, “Güya
bizle anlaşmış. Sürekli yalan
söylüyor” dedi. I SAYFA 8
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Aile Hekimliği Çalışanları Sen-
dikası (AHESEN) Başkanı Dr.

Gürsel Özer, 16 ve 27 Ağustos tarih-
leri arasında aile hekimlerinin iş bıra-
kacağını açıkladı. Özer, “Özellikle iş
bırakma etkinliğinin uygulanması ve
tarihleri konusunda görüş ayrılıkları-
mız olmasına rağmen, ortak hareket
etme duyarlılığımız ve iş bırakma et-
kinliğine katılacak üyelerimize sendi-
kal koruyuculuklarını sağlamak
adına; 16 Ağustos ve 27 Ağustos'ta iş 
bırakma kararı aldık” dedi. I SAYFA 9
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11 GÜN ÇALIŞMAYACAKLAR

Aile hekimleri
iş bırakacak!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin
önceki gün gündeme getirdiği

üniversite baraj puanlarının düşmesi
teklifi, dün değerlendirildi. Konuyla il-
gili açıklama yapan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, “Genç kardeş-
lerime bir müjde vermek istiyorum.
Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021
YKS tercih sürecinde merkezi ve ek
yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme
yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave
ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de
140, AYT ve YDT'de 170 olarak uy-
gulanacaktır. Yapılan bu önemli deği-
şiklikle birlikte üniversite tercih
sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayır-
lara vesile olmasını diliyorum” dedi.
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BAHÇELİ İSTEDİ...

Baraj puanları
aşağı çekildi!

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Damga'nın dün gündeme
getirdiği ve eski Çatalca

Belediye Başkanı Fırat Aykut'un
açıklamaları sonrası manşetine
taşıdığı Çatalca, Çanakça Mahal-
lesi'ndeki araziyle ilgili gerçekler
gün yüzüne çıkmaya başladı.
CHP Çatalca ve İBB Meclis üyesi
Ayhan Tutun, geçmişte muhtarlı-
ğını yaptığı mahalledeki araziyle
ilgili bilinmeyenleri anlattı. Tutun,
“Burayı biz geçmişte Çanakça

Tarım Kalkınma Kooperatifi ola-
rak kiraya verdik. 300 dönüm bir
yer içinde biçerdöver de var.
Amaç buralar canlı kalsın, köylü
eksik biçsindi. Şimdi bu arka-
daşlar göreve gelince burayı
12 yıllığına yine kooperatif 
üstünden başka bir şirkete at
çiftliği için kiralamışlar. Yahu
kiralık yeri nasıl kiraladınız
mübarekler? İnsan hayret
içinde kalıyor” dedi.
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inSAn HAYRET içindE KALIYOR

Arazinin kooperatif tara-
fından kiraya verilmesinin

hukuksuz olduğunu kaydeden
Tutun, “Burası zaten kiralık bir

yer nasıl kiraya veriyorsun?
Üstelik koronavirüs sebebiyle
kooperatif toplanmıyor. 1 tane
bile toplantı olmamış. 1 buçuk
yıldır genel kurul yapılmamış.
Siz kendi kendinize nasıl böyle
bir karar alıp, burayı yabancı
bir şirkete kiralarsınız?” diye

sordu. Olayın ciddi bir sorumsuz-
luk örneği olduğunu anlatan
Tutun, “AKP göreve gelir gelmez
bu şekilde benzer şeyleri hayata
geçirdi. Şayet bu araziyi belediye
olarak kiralamak isteselerdi,
imarı, ihalesi bir sürü şeyle 
uğraşacaklardı. Kestirmeden 
gitmek istemişler. Yıllığı 60 bin
liradan kiraya vermişler. Biz 
bunu mahkemeye taşıyacağız”
diye konuştu. I SAYFA 9
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YILLIĞI 60 Bin LiRAYA KiRALAdILAR

KIRALIK YERI BASKA
BIRINE KIRALADILAR!

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YIL: 16          SAYI: 5063   FİYAT: 75 Krş 11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA

Üsküdar Validebağ Korusu'nda 21 Haziran'dan bu yana nöbet tutan ve koruluğa beton
girmemesi için gönüllü olarak mücadele ettiğini söyleyen Feral Tercan, Üsküdar Belediye
Başkanı Hilmi Türkmen'i samimi olmamakla suçladı. Tercan, “Validebağ için bizle anlaştığını
söylüyor. Ama öyle bir şey yok. Herkese yalan söylüyor. Gerçekleri çarpıtıyor” dedi

‘NIN SATILDIĞI BAYİLERİN
LİSTESİ SAYFA 8’DE

10 Bin KERE
TEŞEKKÜRLER

17 yıldan bu yana her geçen gün büyüyerek,
güçlenerek yayınını sürdüren gazetemizi 
10 bin tirajın üzerine çıkaran okurlarımıza
teşekkür ediyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinde
bayilerde bulabileceğiniz gazeteniz Damga,
tarafsız yayıncılığı ile her kesimden okurun
sesi olmaya devam ediyor. Bağımsız gazeteci-
liğin sorgulandığı bu günlerde objektifliğini
koruyarak algıdan uzak yayın çizgisini sürdü-
ren Damga, her zaman olduğu gibi, hakikatin
peşini sürmeye, sizin sorunlarınızı gündeme
getirmeye, sorunların çözümü için kamuoyu
baskısı oluşturmaya devam edecek. 
Damga'ya www.gazetedamga.com.tr adresin-
den de 24 saat ulaşabilirsiniz. Ayrıca bayilerde
gazetemize ulaşamadığınızda, şikayetlerinizi
info@gazetedamga.com.tr adresine göndere-
bilirsiniz. Adresinizi gönderin, size en yakın 
bayiye gazeteniz gelsin.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
eski yönetimin 2017’de başlatıp, 

ödenek yetersizliğinden 2 kez durdurduğu,
kendilerinin kredi bulup, 2019’da yeniden
başlattığı Çekmeköy-Sancaktepe-Sultan-
beyli Metro Hattı’nda düzenlenen törende
konuştu. Söz konusu hattın Çekmeköy,
Ümraniye, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçe-
lerinden geçtiğini belirten İmamoğlu, 

“Biliyorsunuz; 2018’de bu hatları durduran
Belediye Başkanı, ‘Bana oy veren yerlere
tabii ki metro yapacağım’ demişti. Bak biz,
bize oy vermemiş, başka ilçelerin yönettiği
4 ilçeye metro yapıyoruz ve para bulmaya
çalışıyoruz. Oy versin, vermesin; 16 milyon
İstanbullu bizim. Bu 4 ilçe, en az o ilçenin
belediye başkanları kadar, bizim. Kimsenin
malı mülkü değil yani” dedi. I SAYFA 4
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Kendisi de aslen Tokatlı olan
Avcılar Belediye Başkanı 

Av. Turan Hançerli, makamında çok
sayıda hemşehrisini ağırladı. Erbaa
Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl,
Silivri Tokatlılar Derneği Başkanı
Tutku Demiralay ve Erbaaspor 
Kulübü Başkanı Raif Ünal'ı misafir
eden Hançerli, ziyaretlere ilişkin 
sosyal medya hesabından da payla-
şım yaptı. Yine kendisi gibi Tokatlı
olan CHP Avcılar Meclis üyesi İsmet
Çelik'in de yer aldığı buluşmalarda,
birlik beraberlik mesajları verildi.
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HEMŞEHRİLERİNİ AĞIRLADI

Tokatlıları
misafir etti

iETT, iSPARK
için izin vERdi!
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BELEDiYE BASKANI
YALAN SÖYLUYOR!

DAMGA’NIN GÜNDEME GETİRDİĞİ ÇATALCA ÇANAKÇA MAHALLESİ’NDEKİ AT
ÇİFTLİĞİ YAPILAN ARAZİYLE İLGİLİ ORTAYA ÇIKAN GERÇEKLER HERKESİ ŞOK ETTİ

Gazetemizin dün manşetinde yer verdiği ve “Çatalca'da kim at koşturuyor” başlığıyla gündeme getirdiği Çatalca Çanakça 
Mahallesi'ndeki araziyle ilgili yeni gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Damga'ya konuşan CHP İBB Meclis üyesi Ayhan Tutun, “AKP
yönetimi zaten geçmişte köylü eksin, diksin diye kiralık verilmiş bir yeri köydeki kooperatif üzerinden senelik 60 bin liradan
Lübnanlı bir şirkete kiralamış. Mübarekler kiralık yeri nasıl kiraya verdiniz?” dedi

CHP Çatalca ve İBB Meclis üyesi Ayhan Tutun, Çanakça Mahallesi'ndeki araziye ilişkin bilinmeyenleri anlattı.

ANIL
BODUÇ

ÖZEL 
HABER

Validebağ Korusu'nda hayata geçirmek istediği projeleri nedeniyle
çevrecilerin eleştiri oklarını üzerine çeken Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen'in iddialara ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Taksim’den Şişli’ye 500 lira ücret istedi
Beyoğlu ve Eminönü'nde Trafik Şube Denet-
leme Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri

taksi denetimi yaptı. Arap turist gibi davranan sivil
ekipler, taksilere binerek kural ihlallerini tespit etti 
kameraya çekti. Ekipleri turist sanan bir taksici 
Taksim'den Nişantaşı'na 50 Euro istedi, bir diğer 
taksiciyse Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi. I SAYFA 3
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OY VER VERME
FARK ETMEZ!

Çekmeköy-Sancaktepe-
Sultanbeyli Metro Hattı’nda 

düzenlenen törende 
konuşan İBB Başkanı 

Ekrem İmamoğlu, 
geçmiş yönetimlerin sadece 
kendisine oy veren yerlere

hizmet götürdüğünü
anımsatarak, “Bak biz, bize 
oy vermemiş, başka ilçelerin

yönettiği 4 ilçeye metro
yapıyoruz ve para bulmaya

çalışıyoruz. Oy versin 
vermesin fark etmez” dedi

16 MiLYOn iSTAnBULLU BiziM İstanbul’un, halkla açık
havada buluşan tek 

klasik müzik festivali olma özel-
liği taşıyan Beylikdüzü Klasik 
Günleri başladı. Bu yıl yedincisi 
düzenlenen ve Türkiye’nin farklı
noktalarında etkisini gösteren orman
yangınlarına ithafen “Orman Hayattır”
temasıyla başlayan festival, müziksever-
lerin büyük beğenisini topladı. I SAYFA 5
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SARIYER DE
KORKUTTU!

Sarıyer, Maden Mahallesi'ndeki 
ormanda saat 16.00 sıralarında

henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alev ve dumanları görenler durumu itfaiye 
ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda
itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına
müdahale ederek, söndürdü. 
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Beylikdüzü’nde
HAYAT VAR

iETT, iSPARK
için izin vERdi!

HABERİN 

DEVAMI 
SAYFA 
5’DE

İYİ Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener Sivas’ta esnaf 

ziyaretleri gerçekleştirdi. Salgın 
döneminde devletten yeteri kadar 
destek alamadığını ifade eden bir 
vatandaş Akşener’e, “Sürekli vergi
mükellefiyiz, işveren olduğumuz için
istihdam sağladık ülkemize ama şu
anda Suriyeliler, Afganlar kadar 
değerimiz yok bizim bu ülkede” dedi. 
Akşener ise halkın şikayetlerini iktida-
rın göz önünde bulundurması gerekti-
ğini belirterek, “Bu gidişat iyi bir
gidişat değil. O yüzden ilk seçimde 
gidecekler” ifadesini kullandı.
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VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Afganlar kadar
değerimiz yok!

Eyüpsultan Rami Kışla Caddesi
üzerinde bulunan Topçular İş

Merkezi'ndeki bir metal döküm atölye-
sinde patlama meydana geldi. Patlama
sonrasında iş yerinde yangın çıktı. İhbar
üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve
sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belir-
lemelere göre 4'ü ağır 6 işçi kişi yara-
landı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki
hastanelere kaldırıldı. Olayın yaşandığı
iş merkezinde çalışan Emirhan Özkan,
"Çalışıyordum bir anda patlama oldu.
Kendimi yere attım. Patlama esnasında
büyük bir yaşadım" dedi.
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ATÖLYE PATLADI

4’ü ağır 6 işçi
yaralandı

İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu



U zaktan eğitim sürecinde çocukların
yakın mesafede daha uzun süreler
çalışmak zorunda kaldıklarını belir-

ten Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi
doktorlarından Op. Dr. Mitat Altuğ, bu du-
rumun özellikle yakın görmeyi daha çok etki-
leyen hipermetropik kırma kusuru olanlarda
gözlerde yorgunluk belirtilerine yol açabilece-
ğini belirtti. Op. Dr. Altuğ, “Gözlerde ağrı,
baş ağrısı ve okuma dahil yakın çalışma ile il-
gili faaliyetlere karşı tahammülsüzlük bu be-
lirtilerden bazılarıdır. Ayrıca gizli
hipermetropi olarak bilinen ve damlalı mua-
yene sonucu ortaya çıkarılabilen yüksek bir
kırma kusuru varsa uzun süre yakına odakla-
narak ekrana bakılması çocuklarda gizli olan
göz kaymasını belirgin hale getirebilir” diye
konuştu.

Miyopi sıkıntısı arttı 

Gelişim çağındaki yaş grubunda, uzun süreli
yakın mesafelere odaklanarak bakılmasının
‘miyopi’ denilen göz kırma kusurlarına zemin
hazırladığını ifade eden Op. Dr. Altuğ,
“Çin'de yapılan yaşları 6 ila 8 değişen 120 bin
çocuk üzerindeki araştırma sonuçlarına göre;
2020 yılında miyopi görülme sıklığının önceki
yıllara göre 6 yaşındaki çocuklarda 3 kat, 7
yaşındaki çocuklarda 2 kat, 8 yaşındaki ço-
cuklarda ise 1,4 kat arttığı tespit edilmiştir. Bu
artışın temel sebepleri arasında bilgisayar,
akıllı telefon ve tablet gibi dijital ekranların
çok erken yaşlarda ve uzun süreli olarak kul-
lanımının yanı sıra, gün içinde açık havada
geçirilen zamanın kısalmış olması önemli yer
tutmaktadır” dedi. Sürekli akıllı cihazlara
bakmanın göz kırpma refleksini azalttığını
vurgulayan Op. Dr. Altuğ, bu sebeple gözün
açık kalma süresinin arttığını ve buna bağlı
olarak da göz kuruluğunun ortaya çıkabilece-
ğini söyledi. Göz sağlığı açısından bakıldı-
ğında , bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tablet
kullanımını üç yaşına kadar olan çocuklar
için önermediğini vurgulayan Op. Dr. Altuğ,
“Bu cihazların 4-6 yaş arasındakiler için gün-
lük otuz dakikadan fazla kullanılmaması, İlk-
okul çağında günde en fazla bir saat
kullanılması ve on yaşından itibarense günde
iki saate kadar kullanılması kabul edilebilir di-

yebiliriz” açıklamasını yaptı.

60 santimetre kuralı

Op. Dr. Altuğ şunları söyledi: “Göz sağlığının
korunması için telefon, tablet ve bilgisayar
kullanımında ekran mesafesini 60 santimetre-
den daha yakına taşımamalıyız. Gözlerimizin
yakın uyumdan kurtulması için mutlaka
yarım saatte bir dinlendirilmesi ve bu süreçte
en az 6 metrelik mesafeye , mümkünse de
ufuk çizgisine bakılması önerilmektedir. Okul
çağı çocuklarında akıllı telefon, tablet ve bilgi-
sayar kullanımı gibi dijital ekran zamanı
günde en fazla 2-3 saatle sınırlı tutulmalıdır.
Ancak pandemi döneminde ne yazık ki bu sü-
reler aşılmaktadır. En azından akıllı cihazların
çevrim içi eğitim dışında oyun oynamak ama-
cıyla kullanım sıklığına sınırlama getirilmelidir.
Aksi takdirde gözlerde kırma kusurları ve
hatta göz kayması vakalarında artış olabil-
mektedir. Ekran aydınlatması optimum
düzeyde olması, çok aydınlık olmaması
önemlidir. Odanın ışığı çok fazlaysa
biraz azaltın. Pencereden bilgisayar
ekranına yansıma oluyorsa gerekli
önlemlerle bu durum ortadan kal-
dırılmalıdır. Ekran başında otu-
ruş pozisyonunuz dik ve rahat
olmalıdır. Ekran üst sınırı göz
seviyenizin biraz altında 
olmalıdır.”

Şapka ve 
güneş gözlüğü

Yapılan araştırma-
lara göre günde 2
saat açık havada
zaman geçiren
ve doğal güneş
ışınlarına
maruz
kalan ço-
cuklarda
miyo-
pik

kırma kusuru daha yavaş ilerlediğini belirten
Op. Dr. Altuğ, “Ayrıca dış ortamda geçirilen
zaman çocukların daha çok uzak mesafelere
bakmaları ve gözlerini dinlendirmeleri için de
fırsat sunmaktadır. Ancak güneş ışınlarından
gelen ultraviyole ışınlarına bağlı uzun dön-
memde gelişebilecek göz hasarı riskini azalta-
bilmek için şapka ve güneş gözlüğü
takılmasına dikkat edilmelidir. Son olarak
ekran karşısında iken gözlerimizi nemli tuta-
bilmek için bilinçli olarak sık sık göz kırpılması
ve gerekli durumlarda da yapay gözyaşı dam-
laları kullanılması tavsiye edilmektedir” dedi.

Göz  muayenesi aksatılmamalı

Her doğan çocuğun yaşamının ilk altıncı

ayında detaylı bir göz muayenesinden geçme-
sini öneren Op. Dr. Altuğ son olarak şunları
söyledi: “Bu sayede göz tembelliği yapabile-
cek birçok durum ve önemli göz rahatsızlıkları
saptanabilmektedir. Ayrıca her çocuk ilkokula
başlamadan önce ve sonrasındaki okul yılla-
rında da en az yılda bir kez göz muayenesi ol-
malıdır. Ancak belirlenmiş bir sorun veya risk
faktörü mevcut olduğu takdirde daha sık ara-
larla da takip önerilebilir. Pandemi döne-
minde ise çocukların muayene sıklığı elimizde
olmadan uzamış bulunmaktadır. Ancak pan-
demi tedbirleri dahilinde bu kontrolleri aksat-
mamaya gayret etmeliyiz. Aksi takdirde bu
gecikmelerden dolayı birçok olumsuz du-
rumla karşılaşabilmekteyiz.”

AYNUR CİHAN
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Karaciğeriniz için 10 altın kural
Prof. Dr. Onur

Yaprak karaciğeri
siroz ve kanser

gibi ölümcül
hastalıklardan
korunmanın10

altın kuralını
açıkladı

KMega Üniversite Hastanesi Organ
Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur
Yaprak, karaciğeri siroz ve kanser

gibi hayatı tehdit eden hastalıklardan korumak
için dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Prof.
Dr. Yaprak, vücut kilosunun yüzde 2’sini oluş-
turan karaciğeri etkileyen hastalıkların en
önemlilerinin siroz veya kanser gelişmesi ol-
duğunu belirterek “Nelerin iyi geldiğinden zi-
yade nelerin hasta ettiğini bilirsek ve
kaçınırsak sağlıklı bir karaciğere sahip oluruz.
İlk olarak Hepatit B ve Hepatit C’den korunma-
lıyız veya tedavi ettirmeliyiz. Karaciğerde geli-
şen siroz ve kanserin en büyük nedenleri
Hepatit B ve C taşıyıcılığıdır. Hepatit B aşı-
lanma ile korunulabilen bir virüstür. 1996 yılın-

dan sonra doğanlarda ülkemizde rutin Hepatit
B aşılaması zaten yapılmaktadır. Hepatit C için
henüz geliştirilmiş bir aşı bulunmasa da son
birkaç yıl içinde hepatit C’yi neredeyse tama-
men vücuttan temizleyen ilaçlar geliştirildi.
İkinci olarak hijyene dikkat etmeliyiz. Hepatit B
ve C’den korunmak için kan temasından uzak
olmak gerekir. Bunun için dövme, piercing,
manikür, pedikür, akupunktur gibi işlem yapı-
lan yerlerin hijyenik olduğundan emin olmak
gereklidir. Diş fırçası, tırnak makası gibi kişisel
eşyalarınızı ortak kullanmayın” diye konuştu.

Kilo karaciğerin düşmanı 

Üçüncü olarak alkolden uzak durulması gerek-
tiğinin altını çizen Prof. Dr. Yaprak, şöyle

devam etti: "Düzenli
alkol kullanımı doğru-
dan karaciğerde ha-
sara yol açar. Yıllar
geçtikçe ilerleyen
hasar karaciğerde
siroz veya kanser ge-
lişimine yol açabilir. Dördüncü madde ise ka-
raciğer yağlanmasından korunun. Karaciğer
yağlanması günümüzde tüm dünyada artarak
devam eden bir sorun. Neyse ki karaciğer yağ-
lanmasından büyük oranda beslenmeye dikkat
ederek ve egzersiz yaparak korunabiliriz. En
basit egzersiz günde 20-30 dakika tempolu yü-
rüyüştür. Fazla kilolu olanlarda özellikle karın
bölgesinden kilo alanlarda karaciğer çok
büyük olasılıkla yağlanmış demektir. Bunun
için fastfood ürünlerini, doymuş yağ içeren gı-
daları azaltın, Akdeniz tipi beslenmeye ağırlık
verin. Omega-3, Selenyum, Glutatyon, C ve E
vitamini içeren antioksidan içerikli yiyecekler
karaciğere faydalıdır. Buna zeytinyağlı sebze
yemekleri, balık, salata, kuru baklagiller, turp,
lahana, karalahana, Brüksel lahanası, karna-
bahar, brokoli, roka, tere, kırmızı pancar,
havuç, sarımsak, limon, greyfurt, yeşil çay,
zerdeçal, siyah üzüm, günde 1 avuca kadar
ceviz, çiğ badem gibi çerezler örnek olarak ve-
rilebilir. Beşinci olarak kullandığınız ilaçlara
dikkat edin. Gerek reçeteli ilaçlar gerekse bit-
kisel ilaç ve gıda takviyesi olarak kullanılan
ilaçlara bağlı karaciğer hasarı riski 1000’de 1
ile 10 binde 1 arasında bir oranda değişir. Bu-
güne kadar 100’ün üzerinde ilaçta yan etki
yapma riski saptanmış olup kronik hastalıklar
nedeni ile uzun süreli ilaç kullanması gereken
hastaların zaman zaman kan tahlili vererek ka-
raciğer fonksiyon testlerini kontrol ettirmesi
gerekir."

Aflatoksin ve kimyasalda uzak durun 

Prof. Dr. Onur Yaprak, altıncı maddenin kimya-
sal maddelere uzun süreli maruz kalmamak
olduğuna değinerek şu bilgileri verdi: "Endüs-
tride kullanılan kimyasal maddeler olan sol-
ventlerin (çözücü) solunması ya da cilde
teması karaciğerde hasara yol açabilir. Bu
kimyasal maddeler tarım ilaçlarının içinde de
kullanılabilir. Karaciğerde hasar olup olma-
ması; maruz kalma süresine, yaşa, diğer za-
rarlı etkenlere ya da genetik yatkınlığa göre
kişiden kişiye değişir. Solventler ile temas ede-
rek çalışanların yılda 2 kez karaciğer enzimle-
rinin kontrolü olası hasarın erken saptanması
açısından önemlidir. Yedinci madde ise afla-
toksinle ilgili. Dünya genelinde gıdalardaki af-
latoksin miktarı ülkeden ülkeye farklılıklar
göstermektedir ve devamlı maruziyet halinde
vücutta birikerek karaciğer hastalığına yol aç-
maktadır. Aflatoksin küf mantarından meydana
gelmiş olan bir toksindir. Tüm nemlenmiş kuru
gıdalarda ortaya çıkabilmekle birlikte küflen-
miş hububat çerez ve pul biber daha riskli gı-
dalardır ve uygun saklama koşullarında
muhafaza edilmelidirler."

Kültür mantarı dışındakileri tüketmeyin

Sekizinci maddenin tüketilecek sebze ve mey-
velerin bol suyla yıkanması olduğuna dikkati
çeken Prof. Dr. Onur Yaprak, "Bu işlem sizi
hem karaciğerin kisthidatik hastalığı dediğimiz
ve topraktan bulaşan paraziter hastalıktan ko-
ruyacağı gibi hem de tarım ilaç kalıntılarının
uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Dokuzuncu
madde de kültür mantarı dışındaki mantarları
tüketmeyin. Özellikle sonbahar ve ilkbahar
yağmurlarından sonra doğadan toplanan man-
tarlara bağlı her yıl onlarca kişi zehirlenme ile
acil servislere başvuruyor. Bu zehirlenmelerin
çoğu ölümcül sonuçlara yol açmadan atlatıla-
bilmesine rağmen ortalama yüzde 1 hasta
maalesef karaciğer yetmezliği nedeniyle ya
hayatını kaybediyor ya da karaciğer nakline ih-
tiyaç duyuyor. Son olarak genetik faktörler için
kontrol şart. Ailede karaciğer hastalığı olan bi-
reylerde hepatit ve karaciğer yağlanması gibi
risk faktörleri ailesel olabilir. Bu yüzden aile-
nizde karaciğer hastası varsa doktor kontro-
lünden geçin" açıklamasını yaptı. 
NEŞE MERT

Onur Yaprak

Uzaktan eğİtİm
gözlerİ bozdU

Op. Dr. Mithat Altuğ, özellikle 
miyopi görme bozukluğunun

arttığını söyleyerek “Dijital
cihazların 4-6 yaş arasındakiler

için günlük otuz dakikadan fazla
kullanılmaması, İlkokul çağında

günde en fazla bir saat kullanılması
ve on yaşından itibarense günde iki

saate kadar kullanılması
kabul edilebilir diyebiliriz”

şeklinde konuştu

İyi ki aşı var!
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi De-
kanı, Halk Sağ-

lığı Anabilim Dalı Başkanı,
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr.

İlhan, koronavirüs süre-
cinde geçen yıl ile bu yıl

arasına fark olduğunu söy-
ledi. Prof. Dr. İlhan, "Koronavi-

rüs sürecine baktığımızda 1,5
yıla yaklaşıyoruz. Vakalar 20 bini

geçmiş olsa da daha da hızlı yüksel-
memesinin temel nedeninin aşı oldu-

ğuna inanıyorum. Eğer elimizde 2 doz
aşısı olan yüzde 40'lık nüfusumuz olma-

saydı ya da bir doz aşısı olup antikoru
oluşmaya başlayan nüfusumuz olmasaydı

bu vakalar çok daha yukarıya gidebilirdi. Ko-
nuya bir de böyle bakmak gerekiyor" dedi.

Yanlış algı var

Prof. Dr. İlhan, salgın ile mücadelede değişen bir
şeyin söz konusu olmadığını kaydederek, "Aşılamanın

yaşı değişiyor ama salgın ile mücadelede değişen bir
şey söz konusu değil. Halen korunma yöntemleri hepimi-

zin bildiği gibi kalabalığa girmeme, temiz hava ile ortamların ha-
valandırılması, kapalı alanlarda maske takılması şeklinde. Şöyle
bir yanlış algı da olabiliyor; 'hocam ben çift doz aşılıyım, artık
maske takmayabilirim, kapalı alanlara girebilirim.' Hayır; risk her
zaman söz konusu. Aşı kişileri ağır hasta olmaktan koruyor, has-

talığa yakalanırsalar ayakta geçirmelerini sağlıyor. Çevreyi de
enfekte etme ihtimalleri daha az oluyor" diye konuştu.

Aşı karşıtlığı

Prof. Dr. İlhan, aşıya yönelik bilgi kirliliğine ilişkin, "Salgının bu-
laşma yöntemleri değişmediğine göre, bun-
lardan da açıkçası sıkılsak da uymak
durumunda olduğumuza göre, aynı zamanda
elimizde geçen seneye göre baktığımızda aşı
gibi bir güç olduğuna göre bunu kullanmamız
gerekiyor. Güz dönemine 1 ay kadar zamanı-
mız var. Bir an önce vatandaşlarımızın tered-
dütleri varsa, tedavi görüyorlarsa hekimlerine
danışırsalar veya Sağlık Bakanlığı'nın da-
nışma hatlarına başvurursalar neden aşı ol-
maları gerektiğini oradan göreceklerdir.
Maalesef bilgi kirliliği aşıda belli bir seviyeye
gelince daha da artıyor. Ama bilgi kirliği ile il-
gili yorum yapanların bilimsel kanıtlarını sor-
mak gerekiyor. Türkiye'de alınan her kararda
bilimsel yayınlar, bilim insanlarının görüşleri
söz konusu oluyor. Ama aşı karşıtlığı yapanla-
rın sundukları materyallerin ne denli bilimsel
ve kanıta dayalı olduğunu iyi gözden geçir-
mek gerekiyor" ifadesini kullandı.DHA

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa
Necmi İlhan, "Vakalar 20 bini geçmiş olsa da daha
da hızlı yükselmemesinin temel nedeni aşı" dedi
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O lay, 2 Ağustos Pazartesi
günü saat 19.30'da
Marmara Mahallesi'nde

yaşandı. İddiaya göre, motosikleti
ile seyir halinde olan Mustafa
Kaya'ya, o sırada yanında ilerle-
yen 34 BL 0922 plakalı hafif ticari
aracın sürücüsü kasten çarptı.
Çarpmanın etkisi ile kaldırıma
savrulup, daha sonra motosikle-
tinden düşen Kaya, bacağından
yaralandı. Hafif ticari aracın sü-
rücüsü olay yerinden kaçarken,
ihbar üzerine olay yerine polis ve
sağlık ekipleri geldi. Hafif şekilde

yaralanan Kaya, ambulans içinde
tedavi edildi. Hafif ticari aracın
sürücüsü, kazadan yaklaşık 20
dakika sonra olay yerine döndü.
Kaya ile tartışmaya başlayan sü-
rücü, "Bana sen çarptın" dedi.
İkili arasında sözlü tartışma baş-
larken, sürücü eline aldığı plastik
madde ile Kaya'nın sırtına vurdu.
Kavga, çevredekilerin müdahalesi
ile son buldu. Kaya ve sürücü
polis merkezine giderek birbirle-
rinden şikayetçi oldu. Hafif ticari
aracın, motosiklete çarptığı anlar
iş yerinin güvenlik kamerası tara-

fından kaydedildi. Görüntülere
seyir halinde olan aracın, sürücü-
sünün bir anda direksiyonu kırıp,
Kaya'ya çarptığı ve yoldan çıkar-
dığı anlar yansıdı.

Sağ kapısı ile vurdu

Yaşananları anlatan motosiklet
sürücüsü Mustafa Kaya, "Evime
doğru ilerlerken, 34 BL 0922 pla-
kalı araç beni daha önce sıkıştırdı.
Ben aracı geçtikten sonra bir
marketin önündeyken tekrar ar-
kamdan gelerek, sağ kapısı ile
vurdu ve beni kaldırıma düşürdü.

Polis ekiplerini aradım. Ambu-
lans da geldi. Polis ve ambulans
gelince, bana çarpan arkadaş tek-
rar olay mahalline geldi. Tekrar
beni suçlayıcı bir tavırla, 'Bana
sen vurdun' gibi söylemlerde 
bulundu.
Bunları belirtince bende, 'Madem
ben vurdum, sen haklısın, neden
kaçıyorsun?'  diye sordum. Bu-
rada bir insan canı var. Motosik-
letli birisi düşmüş. Allah'tan
ekipmanlıydım, bir yerime bir şey
olmadı. Sadece bacağımda ufak
bir morluk var. Onun harici bir

şeyim yok" dedi.

Sırtıma vurdu

Olay yerine gelen sürücü tarafın-
dan darbedildiğini söyleyen
Kaya, "Küfürler, hakaretler etti.
Sırtıma vurdu. Bununla ilgili darp
raporlarımızda mevcut. Şikayetçi
de olduk zaten. Biz motosikletliler
olarak artık sadece trafikte daha
güvenli bir şekilde kullanmak isti-
yoruz. Bugün ne yaşayacağız kor-
kusuyla değil de daha rahat daha
keyifli bir şekilde sürmek istiyo-
ruz" ifadelerini kullandı. DHA

Fatİh'te 4 katlı binanın
çatısı alev alev yandı. İt-
faiye ekiplerinin söndür-

düğü yangında can kaybı ya da
yaralanan olmazken, çatıda ve dai-
rede hasar oluştu. Fatih'te, Hırka-i

Şerif Mahallesi Balipaşa Cadde-
si'nde bulunan 4 katlı binanın çatı-
sında saat 12.30 sıralarında, henüz
bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede daireyi ve binanın
çatısını sardı. İhbar üzerine olay ye-

rine çok sayıda itfaiye ekibi sevk
edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yan-
gın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın
ardından söndürüldü. Yangında can
kaybı ya da yaralanan olmazken, ça-
tıda ve dairede hasar oluştu. 

İstanBul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık
Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, yurtdışından kaçak olarak getirilen

eşyaları satanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 2
ve 4 ağustos tarihleri Fatih, Sarıyer, Pendik ve Esen-
ler'de bulunan 16 adrese operasyon düzenledi. Adres-
lerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 6
buçuk milyon lira olan, 14 bin 272 dokunmatik tele-
fon ekranı, 14 bin 110 şarj aleti başlığı, 730 şarj aleti
kablosu, 3 bin 745 cep telefonu bataryası, 285 oyun
konsolu, 279 cep telefonu, 29 fotoğraf kamera lensi, 5
fotoğraf makinesi, bin 755 kutu tıbbi ilaç, bin 272 kol
saati, 65 lüks araçlara ait sunroof, 470 tablet camı,
184 telefon arka kapağı, 348 telefon temizleme spreyi,
bin 80 telefon tamirinde kullanılan yapıştırıcı, 5 blue-
tooth kulaklık ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı.

İlaçlar Afganistan'a gidecekti

Öte yandan, Pendik'te düzenlenen operasyonda göz-
altına alınan Afganistan uyruklu bir şüphelinin bu-
lunduğu adreste yapılan aramalarda, 7 bin 897 adet
çeşitli tıbbi ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli-
nin yapılan sorgulamasında, izinsiz yollarla temin
edilen ilaçların Afganistan'a gönderileceği öğrenildi.
Polis ekiplerince, gözaltına alınan 11 şüpheli emniyet-
teki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ele ge-
çirilen ilaç ve malzemeler İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. DHA

Fatih’te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Beylikdüzü'nde iddiaya göre motosiklet
sürücüsü Mustafa Kaya'ya, o sırada yanından

geçen hafif ticari aracın sürücüsü bilerek çarptı.
Kaya hafif şekilde yaralanırken, kaçan sürücü
20 dakika sonra olay yerine gelerek tartıştığı

motosikletliyi darbetti

HEM SUCLU
HEM GUCLU!

İstanbul'da
yurtdışından kaçak
olarak getirilen eşyaları
satanlara yönelik operasyon 
düzenlendi. 4 ilçede düzenlenen 
operasyonda piyasa değeri 6 buçuk 
milyon lira olduğu belirtilen eşyalar ele
geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı

Yaşadığı dehşeti 
anlatan Mustafa 

Kaya, “Her yerime 
vurdu. Canımı zor 
kurtardım, neye 

uğradığımı şaşırdım. 
Mağdurum” 

dedi.

Taksim’den Şişli’ye
500 lira ücret istedi
Beyoğlu ve Eminönü'nde Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik
Ekipleri taksi denetimi yaptı. Arap turist gibi davranan sivil ekipler, taksilere binerek
kural ihlallerini tespit etti kameraya çekti. Ekipleri turist sanan bir taksici Taksim'den
Nişantaşı'na 50 Euro istedi, bir diğer taksiciyse Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi

İstanBul'dakİ
öğlen saatlerinde Tra-
fik Şube Denetleme

Şube Müdürlüğü ekipleri, özel-
likle turistlerin çok olduğu nok-
talarda taksi denetimi yaptı. Sivil
Trafik Ekipleri'ne bağlı 2 perso-
nel taksilerin yanına giderek
Arap turist gibi davrandı. Taksi-
ciler, turist zannettikleri sivil
ekiplerle ücret pazarlığının ar-
dından polisleri araca aldı. Em-
niyet kemeri takmamak, araç
içinde tütün mamulleri, taksi-
metre açmamak gibi kural ihlal-
lerini tespit eden, sivil ekipler
kimliklerini göstererek taksicileri
denetim noktalarında durdurdu.
Yapılan ihlallere göre cezai işlem
uygulandı. Eminönü'ndeki dene-
timde bir taksicinin ehliyetine art
arda kural ihlali yaptığı için el
konuldu. Aracı trafikten men
edildi. Polisin verdiği bilgiye
göre, Eminönü'nden Taksim'e

90 lira istediği için de taksiciye
cezai işlem uygulandı. Beyoğ-
lu'ndaki denetimdeyse bir taksici
Taksim'den Nişantaşı'na 50
Euro istedi, bir diğer taksiciyse
Taksim'den Şişli'ye 500 TL is-
tedi. Usulsüz fiyat pazarlığı
yapan, yolcu seçen, taksimetre
açmayan, emniyet kemeri tak-
mayan taksi sürücülerine deği-
şen miktarlarda para cezası
kesildi. Beyoğlu'nda 2 taksi çe-
kici yardımıyla otoparka 
götürüldü.

Arapça bilmiyordum

Taksimetre açmamak, araç
içinde tütün mamulü kullan-
maktan kendisine cezai işlem
uygulanan "Abiler geldi, Arapça
konuştular ben de anlamadığım
için Taksim'e 50 lira dedim, tak-
simetre açmadım. Başkaları 50
Euro,100 Euro istiyorlar" dedi.
DHA

6 buçuk milyon
kaçak eşya ele
geçirildi!

Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğunu
taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan yabancı
uyruklu A.M.'nin yaşadığı ev kurşunlandı.

Motosikletle sokağa gelen 2 kişi, 2 el ateş ettikten
sonra kaçarken, polis evde ve sokakta inceleme yaptı.
Olay önceki gün Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde
yaşandı. İddiaya göre sokaktaki apartmanın bodrum
katında yaşayan 4 yabancı uyrukludan birisi, bakkal-
dan eve dönen 9 yaşındaki E.B. isimli kız çocuğunu
taciz etti. Taciz olayının duyulmasının ardından ma-

halle ayağa kalktı. 
Olay yerine gelen polis
ekipleri evde bulunan 17
yaşındaki yabancı uy-
ruklu A.M.'yi gözaltına
aldı. Emniyetteki işlem-
lerinin ardından Bakır-
köy Adliyesi'ne sevk
edilen şüpheli, "Çocuğa
cinsel taciz" suçundan
tutuklanarak cezaevine
gönderildi. Şüpheli
A.M.'nin Kemalpaşa
Mahallesi'nde yaşadığı
ev gece yarısı kurşun-
landı. Saat 02.00 sırala-
rında motosikletle
sokağa gelen iki kişi, evin
penceresine doğru 2 el
ateş ederek kaçtı. İhbar
üzerine sokağa polis
sevk edildi. Olay yeri in-
celeme ekipleri evde ve
sokakta inceleme yaptı.

İÇLERİNDE
YOK YOK

Sapığın evine
kurşun yağdı

Park yeri için canından olduKartal'da manav
dükkanının önüne 
aracını park eden 

İbrahim Ekşioğlu ile
dükkan sahibi Mert K.
arasında çıkan kavga
cinayetle sonuçlandı. 

Mert K. daha önceden
husumetli olduğu

Ekşioğlu'nu silahla 
vurarak öldürdü yanındaki

İdris A.'yı ise yaraladı

Olay, dün saat 16.45'te
Yakacık Çarşı Mahalle-
si'nde yaşandı. İddiaya

göre, İbrahim Ekşioğlu (62),  2015
yılından bu yana husumetli olduğu
Mert K.'nın manav dükkanının
önüne aracını park etti. Park meselesi
nedeniyle dükkan sahibi Mert K. (31)
ile İbrahim Ekşioğlu arasında tar-
tışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle
Mert K. dükkanından aldığı silahla
İbrahim Ekşioğlu ve yanındaki arka-
daşı İdris A.'ya (51) ateş etti. Ekşi-
oğlu kaldırıldığı hastanede hayatını
kaybederken, arkadaşı İdris A.'nın

hastanede tedavisinin devam ettiği ve
hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğre-
nildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cina-
yet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı
çalışmalar sonucunda şüpheli Mert
K.'yı, olayda kullandığı silahıyla bir-
likte yakalayarak gözaltına aldı. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından
şüpheli Mert K. adliyeye sevk edildi.
Öte yandan yaşananlar da güvenlik
kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntülere, silahla vurulan İbrahim
Ekşioğlu'nun yere düşme anı ile bir
çocuk ve yakınının olay yerinden pa-
nikle uzaklaştığı anlar yansıdı.

Trafiği 
birbirine kattı!
Büyükçekmece'de, otobüse binmek için
durakta bekleyen 2 kişiye sürücüsünün
ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobil
çarptı. Yaralılar tedavi altına alınırken,
kaza anı kameraya yansıdı

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında D-100 Kara-
yolu Büyükçekmece Mimaroba mevkiinde bulu-
nan otobüs durağında yaşandı. Sefer yapan bir

otobüs, durağın yaklaşık 3 metre uzağında durdu. Bu sırada
sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobil, otobü-
sün sağ tarafından süratle geçerek durakta bekleyen 2 ki-
şiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 kişi  ağır şekilde
yaralandı. Sürücü kaza sonrası otomobiliyle kaçarken,
ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları
hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme
başlattı. Kaza anı otobüsün kamerasına yansıdı.

Girer girmez 2 kişiye çarptı

Kazayı gören bir kişi, "Belediye otobüsünün durağa tam ya-
naşmamasından dolayı, arkadan gelen araba da sıkışınca
sağına girdi. Girer girmez 2 kişiye çarptı. Yalnız burada be-
lediye otobüsünün hatası, tam durağa yanaşmadı. Nereden
baksanız durak ile arasında 3 metre var. Kapılarını açtı
yolcu indirip bindiriyor. Otomobil sürücüsünün de zaten eh-
liyeti yokmuş" dedi.



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli
Metro Hattı’nın yapımına Mayıs

2017’de başladı. Proje, yapımına başlan-
dıktan sadece 7 ay sonra, 29 Aralık
2017’de durduruldu. İnşaat, Mart 2018’de
tekrar başlandı. Ancak, eski İBB yönetimi
tarafından hak ediş ödemelerinin yapıla-
maması nedeniyle şantiye alanı, o güne
dek yüzde 6’lık bir ilerleme sağlanmışken,
Ekim 2018’de sessizliğe gömüldü. Ekrem
İmamoğlu başkanlığındaki yeni İBB yöne-
timi, Ekim 2019’da yapılan anlaşma ile
Deutsche Bank’tan kredi sağlayarak, hattın
yeniden imalatına başladı. “Yeraltı cana-
varı” olarak nitelenen ve tünel kazmakta
kullanılan TBM makinası, İBB Başkanı
İmamoğlu’nun katılımıyla, ilk olarak 26
Kasım 2019’da, hattın Sancaktepe İstas-
yonu şantiye alanına indirildi. Toplam 4
TBM, bu süreçte 10,9 kilometrelik hattın
farklı noktalarında kazılar gerçekleştirdi.
Bugün de hattın, Sarıgazi İstasyonu’na
ulaşan TBM makinasının geçişi için bir
tören düzenlendi. Törende; İmamoğlu ile
birlikte, CHP PM üyesi Eren Erdem, CHP
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Gele-
cek Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Doğan Demir ve İYİ Parti İBB Meclis
Grup Başkanvekili İbrahim Özkan
hazır bulundu. 

1 yılda sıkı bir 
ilerleme kaydettik

TBM geçişi için düzenlenen etkin-
likte ilk konuşmayı yapan İBB Raylı
Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkö-
kin, 4 ilçeden geçecek 8 istasyonlu
hattın geçmişi, şu andaki hali ve gele-
ceğiyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı.
Alpkökin’in ardından konuşan İma-
moğlu, söz konusu hattaki fiziki ilerleme-
nin, devraldıklarında yüzde 4 seviyesinde
olduğu bilgisini paylaştı. “Ödenek yetersiz-
liği ve kredi temin edilemediğinden dolayı,
ne yazık ki duran atlarımızdan bir tane-
siydi” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sür-
dürdü:  “Zaten durmayan bir iki hat
kalmıştı. Diğerlerinin tamamı durmuş du-
rumdaydı. Görevi devraldıktan sonra, yap-
tığımız çalışmalarla, kredi teminlerini
yaptık. Eurobond tahvil sürecini gerçekleş-
tirdik. İnşallah hızlı bir şekilde de yola
devam ediyoruz. Hattı iki aşamada hiz-

mete
sokaca-
ğız. Üç istas-
yondan oluşan birinci aşama;
Çekmeköy-Şehir Hastanesi kısmı olarak
devreye girecek. Biz, bunu 2023’ün ilk yarı-
sında aşmayı planlıyoruz. Sancaktepe-Sul-
tanbeyli hattını ise 2024’te tamamlayıp,
inşallah tüm hattı İstanbulluların hizme-
tine kavuşturmuş olacağız. İlk kısımda
yaklaşık yüzde 45, ikinci etap için ise şu
anda yüzde 15 ilerlemeye ulaştık. Bir yılı
biraz aşkın bir sürede çok sıkı bir ilerleme
kat ettik diyebilirim. Hızlı ve düzenli bir iş-
leyişle sürecimize devam etmek istiyoruz.”

Meclis onayı beklenmez

En doğru kredi fırsatlarını şehre kazandır-
mak için çalıştıklarını belirten İmamoğlu,
bu süreçte kendilerine yaşatılan bir zorluğu
da konuşmasında yer verdi. İBB Meclis
komisyonda bekleyen onay taleplerinin bu-
lunduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bir ta-
nesi de bu hattımız. Bir an önce çıkmasını
istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi'nde 8 aydır bekleyen bir onay. Ar-
kadaşlarım görüşmelerini sürdürüyor.
Ama vaktimizin daralması İstanbul'un
aleyhinedir. 8 aydır bir hattın Meclis ona-
yını beklemesi, abesle iştigaldir. Dolayısıyla
bu süreci de hassas bir biçimde takip edi-
yorum. Her gün, her an zorluyorum ve
sorguluyorum” dedi. Söz konusu hattın
Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe ve Sul-
tanbeyli ilçelerinden geçtiğini tekrarlayan

İmamoğlu, şunları 
söyledi: 

Siyaset üstü tavır
bekliyorum

“Biliyorsunuz;
2018’de bu hatları
durduran Belediye
Başkanı, ‘Bana oy
veren yerlere tabii ki

metro yapacağım’ de-
mişti. Bak biz, bize oy

vermemiş, başka ilçelerin
yönettiği 4 ilçeye metro yapı-

yoruz ve para bulmaya çalışı-
yoruz. Oy versin, vermesin; ya 16

milyon İstanbullu bizim. Bu 4 ilçe,
en az o ilçenin belediye başkanları kadar,

bizim. Ben hep söylüyorum: ‘Ümraniye,
Çekmeköy Sultanbeyli Sancaktepe beledi-
yelerinde benim hakkım var.’ En az benim
o belediyelerde olduğum kadar, o belediye
başkanların da Büyükşehirde hakkı var.
Böyle. Kimsenin malı mülkü değil yani. Bu
güzel hizmetlerin, bu güzel projelerin sağ-
lıklı bir şekilde yürümesi için, gerçekten si-
yaset üstü bir tavırla yol almamız lazım.
Bu siyaset üstü tavrı, erdemi, meclisteki
bütün meclis üyesi arkadaşlarımdan bekli-
yorum siyasi parti ayrımı yapmaksızın.
Mecliste bulunan bütün siyasi partilere

mensup meclis üyelerimizden, İstanbul
öncelikli düşünmeye, İstanbul'a hizmeti
düşünmeyi sağlayan iyi niyeti, samimiyeti,
erdemi bekliyorum.”

Tam gaz yola devam ediyoruz

Metronun, çevre dostu bir yatırım oldu-
ğunu ifade eden İmamoğlu, sözlerini,
“Metro, sadece bir maliyet değil. Yani, bir
maliyet ve getiri üzerinden maddi olarak
hesap yapılacak bir şey değil. Kurtaracağı
çevre kirliliği, toplumu rahatlatacağı, ula-
şım konforu üzerinden de hesabının yapıl-
ması gereken çok önemli bir yatırım.
Çağdaş bir kent olabilme düzeyine erişme
adına, çok önemli bir yatırım. İstanbullula-
rın hızlı, güvenli, konforlu çevreci bu yatı-
rımlarla buluşması için, son gaz yolumuza
devam ediyoruz. İstanbul ve halkımızın ih-
tiyaç duyduğu her noktasına metroyu
ulaştırmak için elimizden gelen gayreti
göstereceğiz ve başaracağız. Sadece mev-
cutlarla değil, hazırladıklarımızla beraber,
gerçekten bu şehri dünyanın metro açısın-
dan en donanımlı kentlerinden birisi haline
getirme konusunda yüzde 100 kararlıyız.
Uyum içerisinde çalışmaya devam ediyo-
ruz. Gizli saklı hiçbir şeyimiz yok. Her şe-
yimiz halkın huzurunda oluyor. Yüklenici
firmalar -efendim bizden önce ihaleyi
almış, almamış- işini yapıyorsa, başımızın
üstünde yeri var. Herkesle iş yapıyoruz.
İşini titiz denetliyoruz. Onlar işini yapacak.
Biz, onlara teşekkür edeceğiz. Paramızı za-
manında ödemeye çalışacağız. Bazen bir-
birimizin bu anlamda yükünü alacağız
ama günün sonunda memleketimizin
kurum ve kuruluşlarıyla, firmalarıyla güzel
işleri memleketimize hediye edeceğiz” şek-
linde tamamladı. 

64 bin 800 yolcu taşınacak

Kentin Anadolu bölümündeki karayolu
trafiğini rahatlatması beklenen ve iki yaka
arasındaki araç geçişlerini düşüreceği ön
görülen hat, 8 istasyondan oluşacak. 10,9
kilometrelik hattaki yolculuk süresi, 16 da-
kika olacak. Hat ile saatte tek yönde 64 bin
800 yolcu taşınacak. Hat; Çekmeköy, San-
caktepe ve Sultanbeyli ilçelerinden geçecek.
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro
Hattı’nın devamı niteliğinde olan yeni hat
hizmete açıldığında, hazır durumdaki
Marmaray ve Metrobüs hatları, uygulama
projeleri tamamlanan Sultanbeyli-Kurtköy
Hızlı Tren ve Yenidoğan-İmes-Soyak Yeni-
şehir Metro hatları ile yapım aşamasındaki
Hastane-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı,
Dudullu-Bostancı Metro Hattı ve Ümra-
niye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı ile en-
tegre olacak. 

ARİF ELMAS
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Y aşadığımız büyük şehir stresi, beton
binalar içindeki yaşam kavgamızda
birçoğumuzun hayalidir. Asırlık bir

ağaç altında uzanmak.
Sessizce esen rüzgârın huşu içinde 

dönerek bedeni okşarken, serin toprağa
uzanmak.

Yattığı yerde mavi gökyüzüne seyre da-
larken, cır cır böceklerinin sesiyle huzurla
uyumak hepimizin hayalidir. 

Tertemiz, masum hayallerimiz çalındı.
İstanbul’da sıcaklık 40 derece… 
Akdeniz, Eğe de ise alevler on beşinci

gününde devam ediyor. 
Çok düşünmez, okumaz, araştırmayız. 
İki, üç kişi toplandığımız da, şu yaptı, bu

sebeple yaktı diye komple teoriler üretiriz. 
Öyle emin anlatırız ki, karşımızdaki

nasıl bunları bilebiliyoruz diye hayranlıkla
dinler. Sonunda da “doğru söylüyorsun” di-
yerek övgüler yağdırır. 

Bilmez ki, Liyakattan uzak işin ehli in-
sanlar yerine, tanıdık veya partiden olduğu
için işe alınsın diye yüzlerce kez arayan

bizler, ormanları yaktık. Tam 958 yıllık ta-
rihimizi küle çevirdik.   

Yıllardır olduğu gibi, göz göre göre tari-
hinin yok oluşunu, kaç ülke insanı 
seyretmiştir. 

Bunca seyirliğe rağmen yine de kendi-
mizi teselli edeceğimiz bir şeyler buluruz. 

Bu kez de tesellimiz bizlere günlerce
zulüm eden Toma’larımız oldu. 

İlk defa faydalı bir iş yaptıkları için
onlar da gurur içinde olduklarını hissediyo-
rum. Güçleri 15 günde 120 bin hektarın
yanmasına yetmemiş olabilir. Olsun. Hangi
amaçla alınmış olmalarının önemi yok. Za-
manında iyi ki almışız. Güçleri zaten 
‘Kırmızılı kadını’ da yetmemişti. 

Hükümet,  elbette kendi üstüne düşeni
yaptı. Hatta onca işin arasında komşuyu
dahi düşündü. Olmayan onlarca yangın
uçaklarımızdan iki tanesini komşuya gön-
dermeyi dahi düşünüyor. Tarihimiz yanmış
olabilir. Önemli olan itibarımız!

Bronzlaşmak için güneşten yandığımız
da feryadı kopartıyoruz. Gitmediğimiz dok-

tor bırakmıyoruz. Ya, yanarak
can verenler, ne yapabildi. Bağırarak 
cayır cayır yandılar. 

Durum böyle iken, siyasileri, iktidarı,
muhalefeti, bakanları, bürokratları, 
müdürleri, suçlamaya hakkımız yok. 

Sebep mi? Kriz masasına, muhalefet
partisine mensup diye belediye başkanı
alınmıyor ve yurttaş olarak sessiz kalıyor-
sak. Suçlu biziz. 

Bu nasıl sabit fikirlilik, nasıl bir bakış
açısıdır. Nasıl bir yöneticiliktir. Afeti siya-
setle nasıl ilişkilendirebilirsiniz. O masaya,
yurttaşın oyları ile gelen belediye başkanı-
nın alınmamasının tam da sebebi biziz. 

Hani;
Tek millet,
Tek din, 
Tek bayrak
Tek vatandık. 

Halen olamamışsak, suçluyu başka yerde
aramayalım. Suçlu, biziz. 

Bir ve bütün olmaya böyle zamanlarda
ihtiyacım vardır.  

Askeri, Siyasisi, Bürokratı, STK’ları,
Polisi, Öğrencisi, Sağlıkçısı; İtfaiyesi, Kızı-
lay’ı, THK’u, parti ayırmaksızın birlikte
hareket etmenin adıdır. Tek millet olmak.   

Devlet, muhalefet parti liderlerini, ba-
sını, milletin vekillerini, ilim, bilim insanla-
rını bir araya getirerek tek olmak
zorundadır. Aksi halde işler çorba olur, her
kafadan bir ses çıkar.  Yandıkça yanmaya
devam ederiz.

Muhalefetin görevi ise, elbette olumsuz-
lukları araştırıp halkı bilgilendirmektir.
Ancak öngörülü davranıp, olası afetler
içinde öncesinde araştırma yapmalıdır. 
Başımıza bir olumsuzluk geldiğinde değil.

Yangın olmuş, uçaklar arızalı, her yer
yanıyor. Biz uçakların arızalarını giderelim
demek , “Geçti Bor’un pazarı sür eşeğini
Niğde’ye”  gibi çok geç kalınmışlıktır. 

Çözüm, Zinhar cömert yurttaşta değil,
Rabbena demesini bilenlerdedir.

Kimse bizi kandırmaya kalmasın, aklı-
mızla dalga geçmesin.

Eğer buralar söylendiği gibi Katarlılara,
Araplara, yandaşa peşkeş çekilmez ise
ancak 30-40 yılda eski haline gelecektir.
Ormanların eski halini alması kaba hesapla
bırakın onarım bedelini, alınacak 10 uçak-
tan daha çok maliyetli olacağı aşikârdır. . 

Ormanların sorumluları bakan, ziraatçı,
orman mühendisi, iktisatçı, Avukatlar
değil!

Sorumlusu o koltuklara oturmasına izin
veren, biziz.

Vizyonu olmayan, Liyakatı olmayan kişi-
lere lütfen söz söylemeyin. Onların bir ka-
bahati suçu yok. Kusurlu olan biziz. 

O kişiler, oralara biz oy vermesek gelebi-
lirler mi idi? Gelemezler ise milyonlarca
canın telef olmasına sebep olan yine, Biziz.   

Kurtarma seferberliğinde Asker’in olma-
masının da sebebi biziz. 

Son söz olarak, Kapıda bekleyen çok
önemli riski unutmayalım. DEPREM. Hiç
vakit geçirilmeden, derhal kiralamak değil
olası bir deprem de görev yapmaları için
donanımlı Uçak satın alımlarına şimdiden
başlamalıyız.

Bir iki tane alınırsa da, sakın suçlu ara-
mayın o suçlu biziz !. 

Suçlu aramayın, o biziz!
Erol Sırrı YOLCU
VUSLAT

erolyolcu3434@gmail.com

Ayrı gAyrı yok!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski yönetimin 2017’de başlatıp, ödenek yetersizliğinden 2 kez durdurduğu, kendilerinin
kredi bulup, 2019’da yeniden başlattığı Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı’nda düzenlenen törende
konuştu. İmamoğlu, “Biliyorsunuz; 2018’de bu hatları durduran Belediye Başkanı, ‘Bana oy veren yerlere tabii ki metro
yapacağım’ demişti. Bak biz, bize oy vermemiş, başka ilçelerin yönettiği 4 ilçeye metro yapıyoruz” dedi

Metro sisteminin ana hat tünelleri, TBM ile delinirken, 6 is-
tasyon peronu NATM tünel yöntemi, bilet holleri ise aç-kapa

sistemiyle inşa edilecek. 2022 yılının son çeyreğinde hizmete
girmesi planlanan hattın 2 istasyonunun peron ve bilet holleri,
komple aç-kapa yöntemi ile gerçekleştirilecek. Son teknolojiyle
inşa edilecek olan hatta, “tam otomatik sürücüsüz metro” hiz-

meti verecek. İstasyonlarda, raylara düşmeyi engelleyen,
“tam boy peron ayırıcı kapılar” kullanılacak. Samandıra İs-

tasyonu’nda sürücülerin araçlarını park ederek, yolcu-
luklarını metro ile sürdürebilmesine olanak
sağlayan 336 araç kapasiteli tam otomatik

mekanik otopark hizmeti 
verilecek.

RaylaRa 
düşmek mümkün 

olmayacak

İtfaiyecilere
minnettarız
Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat
Gerenli, belediye başkan yardımcıları
Leyla Güncer ve Gökhan Kaya Atay ile
birlikte Marmaris’teki orman
yangınında canla başla mücadele eden
itfaiye personeline ziyarette bulundu.
Gerenli, “Hepinize minnettarım. Size
sadece ben değil Lüleburgaz ve Türkiye
minnettar” dedi

MarMaris’teki orman yangınlarına
müdahale etmek için geçtiğimiz hafta
Kırklareli ilinden tek ekip olarak böl-

geye giden Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdür-
lüğü personelleri Haluk Tez, Hüseyin Harmanlı
ve Serkan Kuloğlu, görevlerini tamamladıktan
sonra Lüleburgaz’a döndü. Bir hafta boyunca uy-
kusuz bir şekilde canla başla orman yangınlarını
söndürmek için mücadele eden kahraman itfaiye
personelini Başkan Gerenli, belediye başkan yar-
dımcıları Leyla Güncer ve Gökhan Kaya Atay ile
birlikte ziyaret etti. Ziyarette Başkan Gerenli
Haluk Tez, Hüseyin Harmanlı ve Serkan Ku-
loğlu’na plaket verdi.

En iyi teşkilatlardan birisiniz

İtfaiye personellerinin görevinin kutsallığının sağ-
lık personelleriyle eş değer olduğunu söyleyen
Başkan Gerenli, “Sizleri tebrik ediyorum. Lüle-
burgaz ölçeğindeki belediyelerle karşılaştırdığı-
mızda Türkiye’deki en iyi teşkilatlardan birisiniz.
Onun ötesinde gönüllülükle çalışmanızdan dolayı
çok mutluyum. Özellikle üç arkadaşıma başta
müdürüm olmak üzere teşekkür etmek istiyorum”
dedi. 

Olağanüstü bir şey yaptınız

Marmaris’ten talep gelir gelmez Lüleburgaz İtfai-
yesi’nin hızlı bir şekilde hazırlanarak yola koyul-
duğunu hatırlatan Başkan Gerenli, “İnsan bu
zamanlarda lazım. Hepimiz işimizi yaparız ama
olağanüstü durumlarda, olağanüstü şartlarda,
olağanüstü insanlara ihtiyaç vardır. Olağanüstü
bir şey yaptınız. Bu işi gönüllülükle yaptığınızı
çok iyi biliyorum. Gerçekten bu ülkenin işini seve-
rek yapan, kibirden yoksun ve gönüllü çalışacak
insanlara ihtiyacı var. Dünya da onların yüzü
suyu hürmetine dönüyor. Hepinize minnettarım.
Size sadece ben değil Lüleburgaz ve Türkiye min-
nettar” diye konuştu.

Çok mutlu olduk

Lüleburgaz İtfaiyesi’nin her bir personelinin can
ve mal kurtarmak için kahramanca görev yaptı-
ğını söyleyen Başkan Gerenli, “Sizin amiriniz ya
da başkanınız değil, çalışma arkadaşınız olduğu-
nuz için gururluyum. Aynı enerjiyle, aynı heye-
canla bir can kurtarmak bizim yapacağımız en
kutsal iştir. Hekimlik, sağlık personeli kadar çok
önemli bir görev yapıyorsunuz. Hepinizi tekrar-
dan kutluyorum. Sizlere özellikle teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı. İRFAN DEMİR

İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu,
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B eylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl
yedincisi düzenlenen ve İstanbul’un,
halkla açık havada buluşan tek klasik

müzik festivali olma özelliği taşıyan Beylik-
düzü Klasik Günleri, 8 konservatuar kökenli
kadın müzisyenden oluşan Allegra Ensem-
ble’nin, “İnce Şeyleri Anlama Vakti” konse-
riyle açılış yaptı. Türkiye’nin farklı
noktalarında etkisini gösteren orman yangın-
larına ithafen “Orman Hayattır” temasıyla
başlayan festival, müzikseverlerin büyük be-
ğenisini topladı. “Her notada nefes ve umut
var” mottosu ile Yaşam Vadisi 1.etap içeri-
sinde bulunan 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sah-
nesi’nde düzenlenen etkinliğin bu yıl ki içeriği
aynı zamanda doğa ve müzik sevgisinin bu-
luştuğu, Beylikdüzü’nün özellikle de kız ço-
cuklarının sanat aracılığıyla güçlenmesine
destek olan örnek ilçelerden biri olmasından
ilham alarak “Sanatla Güçlenen Kadınlar”
yaklaşımıyla oluşturuldu. Dinleyicilerin unu-
tulmaz anlar yaşadığı konser alanında pan-
demi süreci sebebiyle de sıkı tedbirler alındı.
Vatandaşlar konser alanına ateşleri ölçülerek
alınırken alanda bulunan oturma düzeni de
sosyal mesafeye kurallarına uygun olarak dü-
zenlendi.

Klasik müzik iyi enerji verir

Konserde yaptığı konuşmasında müziğin iyi-

leştirici gücüne her zaman inandığını belirten
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, “Bu yıl Beylikdüzü Klasik Günleri’nin
yedincisini düzenliyoruz ve gerçekten çok
güzel bir ambiyans var burada. Pandemi ko-
şullarında insanlarımızın nefes almasını sağ-
lamaya gayret ediyoruz. Sanatın iyileştirici,
umut verici, tedavi edici yönünü kullanmak
çabası içerisindeyiz. Memleketimizde son
günlerde çok kötü olaylar yaşadık. Orman
yangınlarıyla sarsıldık, içimiz yandı. Bir
nebze olsun bölgemizde yaşayan insanları-
mıza Beylikdüzü Klasik Günleri ile nefes al-
dırma çabası içerisindeyiz. Burada Park ve
Bahçeler Müdürlüğümüzün doğanın, yaşa-
mın ve üretmenin ne kadar kıymetli oldu-
ğunu gösteren bir etkinlik alanı da var.
Müdürlüğümüz bu alanda “Tohum Bombası
Atölyesi” ile vatandaşlarımızla eğitici ve öğre-
tici bilgileri paylaşıyor. Biz de aynı zamanda
Beylikdüzü Belediyesi olarak yanan ormanla-
rımıza nasıl bir katkı sağlayacağımızın çabası
içerisindeyiz. Bölgede arkadaşlarımız da var.
Ama bir yandan da bu kentin nefes alması,
bu kentte yaşayan 365 bin insanımızın klasik
müziklebuluşmasını istiyoruz. Ben biliyorum
ki klasik müziğin olduğu ortamlarda kötü
enerji olmaz. Güzel enerjileri Türkiye’nin
dört bir tarafına yaymak ve bağ kurmak gibi
bir hedefimiz ve idealimiz var. Beylikdüzü
Belediyesi olarak özel işler yapmaya devam
edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Dünya müzik-

lerini tüm renkleriyle yansıtan ve repertua-
rında Türk müziği ve ezgilerinden kopmadan
dünya müziğinin seçkin örneklerinin sergilen-
diği ve müzikseverlerden tam not alan konse-
rin sonunda Başkan Mehmet Murat Çalık
eşi Zehra Çalık ile birlikte sanatçılara plaket
ve çiçek takdim etti.

Müzik şöleni devam edecek

14 Ağustos tarihine kadar devam edecek
Beylikdüzü Klasik Günleri’nin ikinci gü-
nünde, Duo Blanc & Noir isimli piyano ikili-
sinin “Kadife Bir Gece Bu” isimli konseri
gerçekleşecek. 11 Ağustos’ta düzenlenecek
konserde Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner

dinleyicileriyle buluşacak. Farklı kültürleri
birleştirmek, bununla zenginleşebilmek ve
herkese aktarabilmek için yol almaya devam
eden piyanist Şekeranber ve Çetiner dinleyici-
leriyle buluşacak. Geleneksel Türk müziği ile
klasik batı müziğini harmanlayan renkli ve
orijinal bir müzikal anlayışla Türkiye klasik
müzik tarihine kalıcı bir başarı kazandıran pi-
yanistler, unutulmaz bir gece yaşatacak. 12
Ağustos’ta ise Beylikdüzü Belediyesi Kültür
İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve Bey-
likdüzü'nün yetenekli genç müzisyenlerinden
oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkes-
trası sahnede yerini alacak. Şef Hakan Tepeli
yönetiminde gerçekleşecek “Bir Yaprakta Bir

Orman” adlı konserde, orman yangınlarına
yönelik farkındalık yaratılacak. Müziksever-
lere unutulmaz anlar yaşatacak olan etkinlik,
14 Ağustos akşamı “Çiçekli Perdelerin Ar-
kası” isimli gala konseriyle sona erecek. Tanı-
nırlığı sınırları aşan opera solistleri Hale
Kekeç, Tuğba Mankal, Ayşe Şenoğlu ve
Asude Karayavuz’a Symphonista Orkes-
trası’nın eşlik edeceği konserde, klasik müzi-
ğin en güzel melodileri Yaşam Vadisi’ne
taşınacak. Şef Murat Cem Orhan yöneti-
minde gerçekleşecek konserde dinleyiciler, ti-
yatro sanatçısı Gaye Alacacı'nın anlatımıyla
operaya ilham veren kadınların hikâyelerine
de tanık olacak.

ZEHRA ÇELİK

Esenler Belediye Başkanı Tevfik
Göksu yaptığı açıklamada “Burası
İstanbul’un büyük metro istasyonla-
rından biri. Bu duraklar yapılırken
çok büyük emekler ortaya kondu.
Bu parklar şehrin ulaşımında insan-
ları toplu taşıma araçlarına teşvik
etmek için yapıldı. Dün akşam İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
buradaki parkı kapatacağı bilgisi
geldi. Bu alana taşınacak olan İETT
biriminin elemanlarının araçları
park edilecekmiş. Esenler Belediye-
sine ait olan ücretsiz otoparka
İETT’nin çalışanları araçlarını park
edebilir.  Vatandaşın otoparkını ka-
patmasınlar. Bizim geleceğimizi du-
yunca açılış talimatı verilmiş. Bu
alanın vatandaşlara açılıp açılmaya-
cağını takip edeceğiz. Aylık abonesi
olan vatandaşlara haber verilmeden
böyle bir karar alınmış” dedi.

Daha önce bilgi verebilirlerdi

Mağdur olduğunu iddia eden
Murat Akdemir, “Bu parka aylık
aboneliğim var. Dün öğlen saatle-
rinde motosikletimi almaya geldi-
ğimde buranın aynı gün akşam
saatlerinde kapanacağına dair bir
bilgi aldım. Burada çalışan persone-
lin bilgisi yoktu. Dün akşam geldi-

ğimde burada olan personel eşyala-
rını toplayıp ayrıldı. Diğer araç
mağdurlarıyla birlikte kaldık. Eli-
mizden geldiği kadar birçok yere
ulaşmaya çalıştık. Kapanacağına
dair bize daha önce bilgi verebilir-
lerdi. Bugün sabah buraya geldi-
ğimde İSPARK yetkilileri buraya
personel göndermişti. Kapanıp ka-
panmayacağıyla ilgili kimsenin net
bir bilgisi yok” dedi. 

3 gün önce ödeme yaptım

Mağdur olduğunu söyleyen diğer
bir vatandaş olan Cüneyt Koçaslan

ise, “Biz bu otoparkın abonesiyiz.
Bizlere bilgi verilmedi. Üç gün önce
otopark ücretimi ödemiştim. Bura-
daki personel bizim bilgimiz yok.
Yetkililerle görüşün dediler. Elimiz-
den geldiği kadar yetkililere ulaş-
maya çalıştık. Sabah CHP’li
yetkililer geldi. Bu alanla ilgili sorun
var ama çözeceğiz dediler. Biz bura-
daki sorun her neyse bir an önce çö-
zülmesini istiyoruz. Biz İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nden daha
fazla otopark açmasını bekliyoruz,
kapatmasını değil” ifadelerini 
kullandı.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Menderes metro istasyonunda bulunan İSPARK’ın
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kapatılacağını iddia etti. İBB’den yapılan
açıklamada, söz konusu otopark alanının İETT’ye ait olduğu ve bu alanının İETT tarafın-
dan kullanılması için İSPARK’a yazı gönderildiği, ardından yapılan görüşmeler neticesinde
otoparkın İSPARK tarafından kullanımının sürdürülmesi kararına varıldığını bildirdi

İSPARK kapatılacak mı?

Evlatlarımız Pınar ve Şeref'in mutlu günlerinde bizleri 
yalnız bırakmayarak, düğünümüzü onurlandıran;

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Sayın Berker Esen 
ve yönetim kurulu üyelerine, Kumburgaz Marin Princess Hotel 

Genel Müdürü Sayın Dr. Hüseyin Çorbacıoğlu'na,
Silivri Esnaf Sanatkarlar Başkanı Sayın Nuray Koçer ve yönetim kurulu

üyelerine, Silivri Gaziantepliler Dernek Başkanı Sayın Kazım
Koyunoğlu'na, Büyükçekmece & Beylikdüzü Gaziantepliler Dernek
Başkanı Sayın Mustafa Bozkurt'a, İstanbul Gazeteciler Dernek (İGD)

Başkanı Sayın Mehmet Mert'e, aramızda bulunamayıp güzel dilekleri ile
bizleri mutlu eden Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz'a,
davetimize katılan, çiçek gönderen, katılamayıp güzel dileklerde 
bulunan tüm dost, akraba ve arkadaşlarımıza çok teşekkür eder,

şükranlarımızı sunarız...
İyi varsınız.

etiş ve Güner Aileleri adına
Şeref etiş

TESEKKUR
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HAyAT VAR
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İstanbul’un, halkla açık havada buluşan tek klasik
müzik festivali olma özelliği taşıyan Beylikdüzü Klasik
Günleri başladı. Bu yıl yedincisi düzenlenen ve Tür-
kiye’nin farklı noktalarında etkisini gösteren orman
yangınlarına ithafen “Orman Hayattır” temasıyla başla-
yan festival, müzikseverlerin büyük beğenisini topladı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bu yıl Beylikdüzü Klasik Günleri’nin yedincisini düzenliyoruz ve gerçekten çok güzel
bir ambiyans var burada. Pandemi koşullarında insanlarımızın nefes almasını sağlamaya gayret ediyoruz. Sanatın iyileştirici, umut verici,
tedavi edici yönünü kullanmak çabası içerisindeyiz. Memleketimizde son günlerde çok kötü olaylar yaşadık. Orman yangınlarıyla sarsıl-
dık, içimiz yandı. Bir nebze olsun bölgemizde yaşayan insanlarımıza Beylikdüzü Klasik Günleri ile nefes aldırma çabası içerisindeyiz” dedi.

6 yaşındaki Elif alkış aldı
Silivri Belediyesi Kültür ve Sos-
yal İşler Müdürlüğü tarafından
“Haydi Silivri Bisikletini Al Gel”
çağrısı ile bisiklet turu düzen-
lendi. Bu yıl ikincisi gerçekleştiri-
len ve Silivri İlçe Stadyumundan
başlayarak Gazitepe Mahalle-
si’nde son bulan bisiklet turuna
yüzlerce bisikletli vatandaş ka-
tıldı. Amatör ve profesyonel yedi-
den yetmişe birçok bisiklet

sürücüsünün katıldığı etkinlik
yoğun ilgi gördü. Katılımcıların
sağlık ve güvenliği için Silivri Be-
lediyesi Sosyal İşler Müdürlü-
ğüne ait bir ambulansla birlikte;
sağlık ekipleri, polis, jandarma ve
zabıta ekipleri sürücülere eşlik
etti. Bisiklet turuna ailesi ile bir-
likte katılan 6 yaşındaki Elif
Duru 11 kilometrelik turu ta-
mamlayarak Gazitepe varış nok-

tasında tezahüratlarla karşılandı.
Elif’in başarısı vatandaşlar tara-
fından takdirle karşılandı. Bisiklet
turunda katılımcılara Silivri Bele-
diyesi tarafından maske, şapka,
su ve kek ikramında bulunuldu.
Etkinliğe katılan bisikletseverler
programdan dolayı memnuniyet-
lerini ifade ederek, Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz ve
ekibine teşekkür etti.



Y angın ve sel felaketi nedeniyle bazı
illerde prim borçlarının ödenme
süreleri ve belge verilme süreleri 

ertelendi.. 
Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Osma-

niye İllerinde Meydana Gelen Yangın Fela-
keti Nedeniyle Prim Borçlarının Ödenme
Süreleri İle Sosyal Güvenlik Kurumu'na Ve-
rilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve
Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Erte-
lenmesine Dair DuyuruAdana, Antalya,
Mersin, Muğla ve Osmaniye İllerinde Mey-
dana Gelen Yangın Felaketi Nedeniyle Prim
Borçlarının Ödenme Süreleri İle Sosyal Gü-
venlik Kurumu'na Verilmekle Yükümlü Olu-
nan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme
Sürelerinin Ertelenmesine Dair Sosyal Gü-
venlik Kurumu Duyurusu yayınlandı.

Ülkemizde son zamanlarda meydana
gelen orman yangınları nedeniyle Adana,
Antalya, Mersin, Muğla ve Osmaniye İlleri-
mizin bazı ilçelerinde Hazine ve Maliye Ba-
kanlığınca mücbir sebep hali ilan edilmiştir. 

Bu kapsamda Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca;

28.07.2021 tarihinde Osmaniye ili Mer-
kez ve Kadirli ilçelerinde, 

28.07.2021 tarihinde; Antalya ili Akseki,
Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat
ve İbradı ilçelerinde, 28.07.2021 tarihinde;
Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçelerinde,

29.07.2021 tarihinde; Adana ili Aladağ,
İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde,

29.07.2021 tarihinde ise Muğla ili Bod-
rum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydike-
mer ve Kavaklıdere ilçelerinde meydana
gelen yangın felaketinin 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun13 üncü maddesi uyarınca
mücbir sebep kapsamında olduğu değerlen-
dirilmiş olup aynı şekilde 5510 sayılı kanu-
nun 91 inci maddesine istinaden;

Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa,
Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçeleri,
Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Osma-
niye il merkezi ile Kadirli ilçesi, Muğla ili
Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydi-
kemer ve Kavaklıdere ilçeleri, Adana ili Ala-
dağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan
ilçelerinde, meydana gelen yangın felaketi
tarihleri itibarıyla faaliyet gösteren 5510 sa-

yılı Kanunun 4 üncü maddesi-
nin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerinin,
5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki si-
gortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağ-
lık sigortalılarının tahakkuk etmiş ve edecek
prim borçlarının ödenme süreleri ile Kuru-
mumuza vermekle yükümlü oldukları her
türlü bilgi, belge ve beyannamelerin verilme
süreleri yeniden belirlenmiştir.

Buna göre:
1. Antalya, Mersin ve Osmaniye illerin-

deki yerler için 28.7.2021-26.08.2021 ta-
rihleri arasında (bu tarihler dahil), Adana ve
Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021-
26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler
dahil) 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yü-
kümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve be-
yannamelerin (iş kazaları ile meslek
hastalıkları bildirimleri hariç) 26.08.2021
tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma veril-
mesi halinde yasal süresi içinde verilmiş 

sayılacaktır. 
2. Antalya, Mersin ve Osmaniye illerin-

deki yerler için 28.07.2021, Adana ve
Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021 ta-
rihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut
prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Tem-
muz, Ağustos, Eylül aylarına ait prim borç-
larının, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu
maddesinde belirtilen gecikme cezası ve ge-
cikme zammı uygulanmaksızın 30.11.2021
tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.

3. Antalya, Mersin ve Osmaniye illerin-
deki yerler için 28.7.2021-26.08.2021 ta-
rihleri arasında (bu tarihler dahil), Adana ve
Muğla illerindeki yerler içinse 29.07.2021-
26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler
dahil) verilmesi gereken aylık prim hizmet
belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyan-
namelerinin 26.08.2021 tarihine kadar (bu
tarih dahil) verilmesi halinde ve muhteviyatı
prim borçları ile Antalya, Mersin ve Osma-
niye ilindeki yerler için 28.07.2021, Adana
ve Muğla ilindeki yerler için 29.07.2021 ta-
rihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçla-
rın 30.11.2021 tarihine kadar (bu tarih
dahil) ödenmesi kaydıyla işyerleri teşvikler-
den yararlanabilecektir.

4. Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa

ya da afetin meydana geldiği tarihteki
ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erte-
leme dönemlerinde oluşan prim borçlarının
30.11.2021 tarihi dahil düzenlenecek borcu
yoktur belgelerinde borç olarak 
gösterilmeyecektir.

5. Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli
kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış
veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve
taksitlendirilmiş olup, Antalya, Mersin ve
Osmaniye illerindeki yerler için 28.07.2021,
Adana ve Muğla illerindeki yerler için
29.07.2021 tarihi itibariyla
yapılandırma/taksitlendirme işlemleri
bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı
ve hak sahiplerinin ödeme vadesi Antalya,
Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için
28.07.2021 ila 01.11.2021, Adana ve
Muğla ilindeki yerler için 29.07.2021 ila
01.11.2021 tarihleri arasında sona eren
taksitlerini 30.11.2021 tarihine kadar öde-
meleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş
sayılacaktır.

6. Erteleme kapsamındaki borçlar nede-
niyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre
yapılan icra takipleri durdurulacak, erte-
leme süresince yeni icra takip dosyaları 
açılmayacaktır.

Yangın nedeniyle borçlar ertelendi
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KILOSU 
80 lira oldu

kenTTe bu yıl sardalyanın fiyatı, boğazda az
avlandığı için yükseldi. Her yıl 30 ile 40 lira
arasında değişen sardalyanın kilosu 80 liraya

çıktı.Çanakkale balık hali esnafından Hasan Doğuş
Tunç, sardalyanın tezgahta 80 liradan satıldığını belirtti.
Sebebini ise sardalyanın az çıkmasına bağlayan Tunç,
''Son 4 gündür 50 ile 60 lirayı gördük. Bugün ise 80 lira
oldu. Balığın balıkhaneye az gelmesi ve yüksek fiyattan
alınması doğal olarak yüksek fiyattan satılmasına sebep
oluyor. 40 ile 50 lira arasında olması gereken balık bugün
80 lira'' açıklamasında bulundu.

Az çıkınca fiyat yükseliyor

Tunç, ''Bu böyle devam etmez, bugünlük 80 lira. Yarın
veya öbür gün balığın bol çıkmasıyla birlikte eski fiyatla-
rına düşer. Sardalyayı geçtiğimiz yıllarda 30 liraya 40 li-
raya sattık. Yasakların olması sebebiyle küçük alamana
teknesi dediğimiz tekneler sardalya tutabiliyor. Onlar da
kendi çaplarında belirli bölgelerde avlandıkları için iste-
dikleri yere ulaşamıyorlar. Bu sefer de balık az çıkıyor.
Balık az çıkınca otomatikman fiyat yükseliyor"
dedi.Halde çipura 60, levrek 80, turna 60, kupa 20, mela-
nur 30, ve kalamar ise kilosu 100 liradan satılıyor.

Çanakkale'de sardalyanın az 
çıkması nedeniyle balık fiyatları 
yükseldi. Kentte her yıl 30 ile 
40 lira arasında değişen 
sardalyanın kilosu 80 liraya çıktı

Z iraat Mühehdisleri Odası Genel
Başkanı Baki Remzi Suiçmez,
Türkiye'nin yangınlara “göz göre

göre, hiçbir doğru düzgün hazırlık yap-
madan” yakalandığını vurgularken, yerel
ve merkezi yönetim arasındaki koordi-
nasyon sorunlarının yangına karşı hızlı
bir şekilde harekete geçmeyi engelledi-
ğini belirtti. Ziraat Mühendisleri Odası
Genel Başkanı, ne kadar sera ve tarım
alanının bu yangınlardan etkilendiğini
ortaya koymak için çalışma başlattıkla-

rını söyledi. Suiçmez zeytinliklerin yeni-
den tesis edilebilmesi, köylülerin yerinde
kalıp çiftçiliğe devam edebilmesi ve üre-
timin devamlılığı açısından 3-4 yıllık bir
destek programının hayata geçirilmesi
gereğini vurguladı. Suiçmez, bölgede
yanan ormanların yerine meyve ağaçları
dikilmesi önerisine ise karşı olduklarını,
ekosistemin aynen korunması gerekti-
ğini ifade etti. Yangın nedeniyle bölgede
tarım ekosisteminin büyük bir zarar gör-
düğünü vurgulayan Ziraat Mühendis-

leri Odası İzmir Şube Başkanı Tevfik
Türk de ne kadar tarım alanının zarar
gördüğünü ortaya koymak üzere bir ça-
lışma başlattıklarını ifade etti. Türk,
“Tarım alanları, zeytinlikler büyük zarar
gördü, arıcılıkta ciddi sıkıntı var. Yaylaya
çıkan arılar kurtuldu ama onların da dö-
necekleri kovan kalmadı” dedi.

Arıların döneceği kovan kalmadı 

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Başkanı Tevfik Türk, bölgede en büyük

zararı arıcıların yaşadığını belirtirken,
yaylaya çıkan arıların döneceği kovan
kalmadığını vurguladı.
Türk, zarar tespiti için çalışmaların sür-
düğünü söyledi. Ziraat Mühendisleri
Odası Başkanı Suiçmez arıcılığın yaşa-
dığı büyük zararın altını çizerken, des-
teklerin sadece Çiftçi Kayıt Sistemi'ne
kayıtlı değil zarar gören tüm çiftçileri
kapsaması gerektiğini belirtti. Suiçmez,
“Çam balında ciddi bir fiyat artışı ola-
cak” dedi.

Yanan seralar nedeniyle gıdada zamların artarak süreceği vurgulanıyor. Ziraat Mühehdisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, özellikle
arıcılığın çok ciddi şekilde etkilendiğini vurguladı ve “Gıda fiyatlarında son dönemdeki rekor artışları bu yangınlar daha da körükleyecek” dedi

YANGINLAR GIDAYI
KORUKLEYECEK

İşsizlik oranı azalıyormuş!
TÜİK, Haziran ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir
önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve
daha yukarı yaştaki kişilerde
işsiz sayısı 2021 yılı Haziran

ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi
azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsiz-
lik oranı ise 2,5 puanlık azalış ile yüzde
10,6 seviyesinde gerçekleşti.İstihdam edi-
lenlerin sayısı 2021 yılı Haziran ayında
bir önceki aya göre 602 bin kişi artarak
28 milyon 586 bin kişi, istihdam oranı ise
0,9 puanlık artış ile yüzde 44,9 oldu. İş-
gücü 2021 yılı Haziran ayında bir önceki
aya göre 222 bin kişi azalarak 31 milyon
984 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise
0,5 puanlık azalış ile yüzde 50,2 olarak
gerçekleşti.

Genç işsizlik yüzde 22,7

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nü-
fusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2
puanlık azalışla yüzde 22,7, istihdam
oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 32,6 oldu.
Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı
ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak
yüzde 42,3 seviyesinde gerçekleşti. Hazi-
ran ayında istihdam edilenlerin sayısı bir
önceki aya göre tarım sektöründe 163 bin

kişi, sanayi sektöründe 296 bin kişi, in-
şaat sektöründe 8 bin kişi, hizmet sektö-
ründe 136 bin kişi arttı. İstihdam
edilenlerin yüzde 17,2’si tarım, yüzde
21,8’i sanayi, yüzde 6,4’ü inşaat, yüzde
54,5’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Atıl işgücü yüzde 22,4 

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel
işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü
oranı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki
aya göre 4,7 puan azalarak yüzde 22,4
oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve iş-
sizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,6 iken,
potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik
oranı yüzde 18,8 olarak gerçekleşti

Kayıt dışı oranı yüzde 29,5 

Haziran ayında sosyal güvenlik kurulu-
şuna bağlı olmadan çalışanların toplam
çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt
dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın
aynı ayına göre 2,2 puan azalarak yüzde
29,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sek-
törde kayıt dışı çalışanların oranı bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan
azalarak yüzde 17,3 oldu.
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Bunlar sahte gündemler
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, eski AK Parti'li Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı
adaylığına yönelik görüşmeler yaptığı iddiaları hakkında
açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili “Bunlar sahte
gündemler. Gündemimizde böyle bir şey yok” dedi

Sokakların çocukları...

NERGİS DEMİRKAYA

A K Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan başkanlığında gerçekleştiri-

len AK Parti Merkez Yürütme Kurulu
(MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda
bulundu. MYK'nın gündem maddeleri-
nin başında orman yangınları ve orman
yangınlarıyla mücadelenin yer aldığını
belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın konuyla ilgili geniş ve kapsamlı bir
değerlendirme yaptığını, bölgeye giden
MYK üyelerinin söz alarak yangınlara
ilişkin tespitlerini hem de bulundukları
bölgelerdeki değerlendirmelerini açıkladı-
ğını söyledi.Son günlerde büyük oranda
artış olan orman yangını tablosuyla karşı
karşıya kaldıklarını dile getiren Çelik, "28
Temmuz- 7 Ağustos arasında ülkemi-
zin 43 vilayetinde 260 adet orman yan-
gını meydana geldi. Bu şimdiye kadar
karşılaştığımız maalesef en ağır tablolar-
dan bir tanesi. Şimdiye kadar bu yangın-
ların 256'sı kontrol altına alındı, 4 adet
yangına müdahale çabaları sürüyor.
Büyük üzüntülerimiz var. Kaybettiğimiz
vatandaşlarımız, ormancılarımız, bitki,
hayvan, toprak bütün bunların hepsi
üzüntü verici" diye konuştu.

12 günde 16 yangın

Türkiye’nin orman yangınlarıyla müca-
dele için kullandığı ekipman ve insan sa-
yısı hakkında bilgi veren Çelik, dünyanın
çeşitli yerlerindeki haritalara bakıldığında
çeşitli yerdeki pek çok yangının devam et-
tiğini belirtti. Son 2 yılda 5 büyük orman
yangını çıkmışken son 12 günde çıkan
yangınların 16'sının büyük orman yan-
gınları olduğunu vurgulayan Çelik, "Çok
zorlayıcı bir tablo içinde bu kahramanca
mücadeleyi veren arkadaşlarımıza tebrik-

lerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Fitne ateşi yapmaya çalıştılar 

Yangın sırasında yalan haberlerin yayıl-
masına karşı güçlü bir duruş sergilenmesi
gerektiğini kaydeden Çelik, "Ama maale-
sef siyaset kurumunun burada yangının
sönmesi, vatandaşımızın yanında olmak
gibi bir hassasiyet üretmesi gerekirken
maalesef bazı siyasilerin yangın ateşinin

yanında, bir fitne ateşi yapmaya çalıştık-
larını gördük. Örneğin ormancılar orada
yangına müdahale ediyor. Oraya gidip
sırtını yangına verip bir selfie çektirip,
'buraya müdahale edilmiyor' gibisinden.
Göz göre göre yalan diyebileceğimiz bir
fitne ateşinin körüklenmeye çalışıldığını
gördük. Dolayısıyla yangınla mücadele
kadar fitne ateşi ile mücadele de burada
devreye aldığımız bir konu oldu" ifadele-

rini kullandı. Çelik, bu yaz sonuna kadar
karşılaşılabilecek yeni yangınlara karşı
nasıl önlem alındığına ilişkin soru üze-
rine "Müdahale süreleri neredeyse bu
yangınlara 5 dakikaya kadar inmiş du-
rumda. 4 dakikaya kadar inmiş durumda
onları da hızlı bir şekilde söndürüyorlar.
Tüm bu tablo içerisinde tabii ki bir yan-
gın tablosuyla tekrar karşılaşmamak için
tüm vasıtalarla takipler sürüyor" dedi.
Çelik, yalan haber ve bilgilerin yayılma-
sını engellemek için de yeni tedbirler alı-
nacağını söyledi.

Türkiye göçmen kampı değildir 

Çelik, Afganistan'da yaşanan iç savaş ve
Taliban'ın ilerleyişinin anımsatılması üze-
rine, şöyle konuştu:"Orada hiç kimse
açıklama yaparken saygısızlık noktasına
gelen bir şekilde bir değerlendirme, bir
açıklama yapmamalıdır. Türkiye ölüm-
den kaçan insanlara kucak açar. Onun
dışında herhangi bir şekilde bunun istis-
mar edilmesine kesinlikle müsaade
etmez. Türkiye hiç kimsenin göçmen
kampı değildir, birileri bu coğrafyaları da
toplama kampı gibi düşünmesinler. Tarih
boyunca olduğu gibi ölümden kaçan in-
sanlara kucak açan bir milletiz. Hatırlayı-
nız bu olay ilk başladığında bu göç
dalgası söz konusu olmasın diye sayın
Cumhurbaşkanımız Suriye içerisinde gü-
venli bir bölge oluşturulması için gayret
etti. Burada tabi ki biz ölümden kaçan in-
sanlara tarih boyunca olduğu gibi bugün
de kucak açarız. Ama birilerinin bunu is-
tismar etmesine de hiçbir şekilde mü-
saade etmeyiz. Türkiye ne transit geçiş
noktasıdır, ne de bu istismar edenlerin
söylediği gibi göçmen kampı falan değil-
dir. Buradaki yaklaşımı Türkiye'nin tarih-
ten gelen insani değerler doğusundaki
insani yaklaşımıdır." 

TURKIYE GOCMEN
KAMPI DEGILDIR

Bahçeli erken seçim isteyebilir!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mer-
sin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi
Ali Mahir Başarır, Halk TV'de Ayşenur
Arslan'ın sunduğu 'Medya Mahallesi'
programına konuk oldu. Gündeme
dair son gelişmeleri değerlendiren Ba-
şarır, erken seçim ile ilgili de çarpıcı bir
iddiada bulundu. "AKP milletvekille-
rine seçim için 'sokağa inin' talimatı
gelmiş" diyen Başarır, "Sokağa da in-
meye kalkmışlar. Tabii ki sokağa indik-
lerine de pişman olmuşlar. Çünkü
inanılmaz bir tepki var. 'Sokağa çık'
çağrısı geldiğine göre seçim gözükü-
yor" değerlendirmesinde bulundu.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken
seçime sıcaktığını ve seçimi bir şans

olarak gördüğünü öne süren Başarır,
şöyle konuştu: "MHP'den görüştüğüm
bir arkadaşıma göre, Devlet Bahçeli
şunu söylüyormuş; 'Türkiye günden
güne kötüye gidiyor. Günden güne
daha kötü olacağız. Belki küçük bir
şansımız olabilir. Seçim bizim için de
önemli." "Bunu defalarca söyledik"
diyen Başarır, "Yarın, bugündenden
kötü olacak AKP ve MHP için. Seçim
bir zorunluluk. Halkta böyle bir bek-
lenti var. Ekonomik veriler, politika,
orman yangınları... Devlet idare edile-
miyor. Bu sistem tükenmiş durumda.
Bu sistem keyfi bir sistem. Devletle ilgili
iddiaları görüyoruz, bunu bile soruştu-
ramıyoruz" diye konuştu.

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

N
eyi düğü belirsiz bir zaman diliminde 
debeleniyor ve zamanla kaybettiğimiz,
her yanımızı saran biz olmak duygusunu

ararken,  farkında bile olmadan yelkenlerimizi
çoktan suya düşürmüşüz. 

Kulaklarımızı  bizden başka yaşayan yokmuş
gibi pek çok uyarıya tıkamışız… 

Dünyanın ayak sesleri karıncaların ki kadar
sessizken,  Soluklarımız  karmaşadan zamanın
tik tak seslerine karışmış.  

Yetimliklerine aldırmadan görmediğimiz, 
görmek istemediğimiz  sokak çocukları duruyor
tam da yanı başımızda. 

Yalnız ve sahipsiz kalmış,  bizim gibi yaşaya-
mamışlar diye duymuyor ve saymıyoruz onları.

Neyi düğü belirsiz bu zaman diliminde çok 
şeyi kaybetmişiz.. 

Size, bize aslında insanım diyen kimseye  
yaklaşmayan kayboluşlar içinde unutmuşuz 
aradığımız insancıl erdemleri...

Yağmalanmış sokakların biçare veletleri 
dediklerimiz, bizden olmadıkça umarsızlıkla
geçip gittiğimiz, okumaktan korktuğumuz 
hikayelerimiz değiller mi aslında sokakların 
karanlığına terk edip görmezden geldiklerimiz?

Dünyaya,  nefret tohumları saçılmışken, 
gözleriyle şefkatin sıcaklığını bekleyenlerin 
utançtan ördüğü duvarlarına inançla ve inatla
farklı kaygılar içinde gülüp geçiyoruz. 

Özgürlüğün bir nevi tutsaklığa gebe olduğuna
inanıyordu sokakların çocukları.. 

Kim gelirse yüreğine takmak için taşıyorlardı
kelepçelerini…

Oysa sadece kapılar değil, kalplerde de 
kapalıydı sokakların doğurmadığı ama sahiplen-
diği çocuklara hem de biz merhamet ve 
bağlılıklarımızla övünürken…

Türkiye’yi öfke yönetiyor, kutuplaşma yöneti-
yor. Herkes kendi gettosuna çekilmiş durumda.
Herkes karşısındakini önce süzüyor: Bizden mi,
yoksa değil mi? diye  

Sokağı, sokaklarda yaşamak zorunda 
bırakılan çocukları düşünmek, umursamak 
büyük lüks…

Hoşgörü, merhamet ve saygı toplumun 
tutkalıydı.. 

Türk, Kürt, Laz, Müslüman, Hıristiyan, 
Ermeni, Rum, Musevi hepimiz bir aradaydık. 

En zenginle en yoksul aynı sokağı paylaşırdı,
evler açıktı, çocuklar hep birlikte oynardı... 
Müthiş bir mozaik... 

Ya şimdi?
Cehaletin örttüğü her güzel duyguyu ve sevgi-

sizliği yansıttık sokaklarımıza,  sokaklarda 
yaşattıklarımıza…

Bir yanda güvenlikli siteler, özel okullar, 
servisler, özel araçlar.. 

Öte yanda “bizim memleket” durumu.. 
Siirtliler, Vanlılar, Karadenizliler... Mümkünse
aynı semtte, tabii aynı kahvehanede…

Ayrıştıkça, koptukça, bölündükçe unuttuk… 
Karadeniz’in sert rüzgarına, Ege’nin zeytin

kokusuna, Anadolu’nun ayazına, doğunun sıca-
ğına ve kendi kadersizliğine  rağmen yaşama di-
renen çocuklar sokakta. 

Adlarının hiçbir önemi yok aslında sokaklara
mahkum ettiğimiz çocuklarımızın... 

Anlayacağınız “Bir zamanlar sokaklar 
çocuklarındı. Şimdiyse çocuklar sokakların”… 

Biz ki,  onların ayaklarına prangalar takan 
çoğunluk olan yalnızları değil miyiz aslında?..

Hadi hep beraber övünelim sevgisiz, saygısız,
hoşgörüsüz eserimizle.

İnsan olmanın ve güzellikleri paylaşmanın  
erdemini anlatabilir miyiz sanıyorsunuz. Hırsızın,
tecavüzcünün, yalancının ve hainlerin yaşadığı 
sokaklarda,  topu yok diye kadro dışı kalan. 
Beş dakika binmek için Kimseden bisikletini 
istemeyen çocuklara…

Sevginin çok ışıklı şehirlerin, yüksek sesli 
gecelerinden keskin bir bıçak gibi geçmeye ne
kadar muktedir olduğunu…

Hem de utanmadan.  Ne dersiniz?
Vesselam

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin ölümden kaçan insanlara kucak açan bir
ülke olduğunu fakat bunun istismar edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. “Türkiye hiç kimsenin göçmen kampı
değildir” diyen Bakan Çelik , “Birileri bu coğrafyaları da toplama kampı gibi düşünmesinler.” şeklinde konuştu

Gereği yapılır
Sosyal medyada göçmen olduğunu söyleyen ve Türk vatan-
daşlarını aşağılayan ifadeler kullanan bir kişinin açıklama-
larını da eleştiren Çelik, "Milletimize karşı birtakım aşırı
ifadeler kullanan bazı tipler sosyal medyada gözüküyor.
Bunlara karşı da tabii ki gereği hukuk içinde yapılır. Burada
bir ucu tutup ve diğer uca savurmak durumunda değiliz. 

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel
Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında
toplandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
gündemdeki iddiaları da yanıtladı Cum-
huriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine
göre, CHP’nin eski AK Partili Mehmet
Şimşek ile Cumhurbaşkanı adaylığına yö-
nelik görüşmeler yaptığı iddialarına ilişkin
olarak Kılıçdaroğlu’nun yanıtı “Bunu söy-
leyen CNN Türk. Bunlar sahte gündemler.
Bizim bunlarla uğraşacak zamanımız yok.
Aynı zamanda gündemimizde de böyle bir
şey yok” oldu. Kurmaylarına Türk Hava
Kurumu’na güçlendirmeye yönelik bir
yasa teklifi hazırlamaları talimatını verdiği
öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun, “THK’ye
sahip çıkmak durumundayız” ifadelerini
kullandığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun yan-
gınlardan zarar gören yurttaşlarla bir
araya gelmek üzere önümüzdeki günlerde

Akdeniz ve Ege bölgelerinde ziyaretler dü-
zenleyeceği öğrenildi.

Öztrak da yanıt vermişti

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak
eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile
görüştüğü iddialarına dün MYK toplantısı
sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı ve
Parti Sözcüsü Faik Öztrak da yanıt ver-
mişti. Öztrak iddialara ilişkin olarak, “İd-
dianın ortaya atıldığı kanal CNN Türk.
Bugün bu soruyu soran kanallar ise nere-
deyse havuz medyasının tamamı. Man-
zara açık. Öyle görünüyor ki saraydan
ellerine kendilerinin oynayacağı bir se-
naryo verilmiş. Bunun üzerinden yeni bir
suni gündem harekatı başlatmaya, milletin
asıl gündemini çalmaya çalışıyorlar. Allah
akıl fikir versin başka bir şey söylemeye
gerek yok” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun yan-
gınlardan zarar gören
yurttaşlarla bir araya
gelmek üzere önümüz-
deki günlerde Akdeniz
ve Ege bölgelerinde 
ziyaretler düzenleye-
ceği öğrenildi.
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Ü sküdar'da bulnanan Validebağ Koru-
su'ndaki bilinmezlik hala devam ediyor.
Üsküdar Belediyesi'nin Çevre ve Şehir-

cilik Bakanlığı'na devredilen koruya yeni projeler
inşa etmek için girmek istediğini belirten çevreci-
ler, buna izin vermemek adına 21 Haziran'dan bu
yana koruda nöbet tutuyor. Dün sabah saatle-
rinde 150 kadar belediye işçisinin polis ekipleriyle
beraber koruya girerek, otları yerinden ettiğini
anlatan Validebağ Gönüllü Feral Tercan, “Burası
birinci derece doğal sit alanı. Burası sıradan bir
park değil bahçe değil. Gelip kafanıza göre ot bile
biçemezsiniz” dedi. Üsküdar Belediye Başkanı'ı
Hilmi Türkmen'i de hedef alan Tercan, Türk-
men'in samimi olmadığını ifade etti.

150 kişiyle geldiler

Yaşananları anlatan Tercan, “Validebağ için çılgın
proje yapacağız dediler, Ramazan Bayramı son-
rası buraya gireceğiz dedi. Biz de direnik, basın
açıklaması yaptık. Bizle görüşmek istediğini söy-
ledi daha sonra bizle görüşmeden bizle anlaştı-
ğına dair açıklama yaptı, yalan söyledi. 21
Haziran'dan beri burada nöbet tutuyoruz. Bu
hafta da bilim insanlarıyla söyleşi yaptık. 23 se-
nedir biz burayı koruyoruz. Bir çalıştay yapalım
dedik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üskü-

dar Belediyesi de buraya geldi. Daha bu çalıştay-
ların bitiş raporu gelmeden, sonuç bildirilmeden,
mahkemeden aldığımız yürütmeyi durdurma ka-
rarı daha yazılı olarak gelmeden, Üsküdar Bele-
diyesi sabah 8'de 150 kişiyle elektrikli makinelerle
buraya geldi. Biz de sabah 8'den beri buraya gel-
dik” dedi.

Hilmi Türkmen samimi değil

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in sa-
mimi olmadığını vurgulayan Tercan, “Üsküdar
Belediyesi oldukça bize rahat yok. Özel hayatları-
mızı bile unuttuk. Sabah güya ot kesmeye geldi-
ler. Otları diplerinden biçtiler. Bütün kaplumbağa
ve kelebekler yerlerinden oldu. Bu otlar ıslak ve
nemli olmasına rağmen yangın tehlikesi var diye
otları kesti. Burası 1.Derece Doğal Sit Alanı. Bu-
rada normal bir alandaymış gibi hareket edemez-
siniz. Uzmanlarla birlikte yapılması gereken
şeyler var. Eline çim biçme makinesi alan yüz-
lerce adamla buraları tahrip ettiler, yazık günah.
Bir de üstümüze üstümüze sürdüler. Ciddi ar-
bede çıktı.  Mahkemeden yürütmeyi durdurma
kararı aldık. Buna uymalarını istiyoruz.  Hilmi
Türkmen bir avukat. Yargıya uymak zorunda.
Mahkeme kararına uymak zorunda. Çalıştay ra-
porlarından çıkan sonuçlara riayet etmek zo-
runda. Burası park değil herhangi bir bahçe
değil. Duyarlılık gösterilmeli ifadelerini kullandı.

BEYLİKDÜZÜ BÖLGESİ

ATRİUM TEKEL VE ŞARKÜTER BEYLİKDÜZÜ MERKEZ BÜYÜKŞEHİR ATRIUM AVM NO 40/26
ADIGÜZEL KIRTASİYE MUSTAFA KEMAL PAŞA MH. BEYOGLUCD.No:43 AVCILAR
AKSEM MARKET ÖRNEK MH. SİVAS KONGRE CD 1531 SK. ESENYURT
BATU BÜFE BAHÇEŞEHİR 2. KISIM ŞELALE CD.209 ADA 3 PARSELNO 123 B.ŞEHİR
BATU BÜFE RAMMAR İHLAS MARMARA NO:6/44 B.DÜZÜ
EFE ŞARKÜTERİ VE KURUYEMİŞ FIRUZKOY MH.INONU CD NO:6/1 AVCILAR
EKINCILER YAKUPLU MH.HAKİMİYER CD.NO:38/1 B.DÜZÜ
ER-EN ADNAN KAHVECİ MH. YAVUZ SULTAN SELİM CD NO:1B.DÜZÜ
GULER KURUYEMIŞ CUMHURİYET MH.EMEK  CD   KAVAKLI EMEKEVLER ÇARŞISI B.DÜZÜ
HOZAT GIDA TEKEL MUSTAFA KEMAL PASA MH.ORHAN GAZICD.NO:57 AVCILAR
KLAS MARKET MARMARA CD 1.KISIM ADAMEVKİ KAPALI ÇARŞI NO 1 KAVAKLI
KÖŞEM K YEMİŞ VE TEKEL UNIVERSITE MH.URAN CD NO:23 AVCILAR
MEYDAN BUFE CUMHURİYET MH 19 MAYIS BULVARI 2/A ESENYURT
MUNZUR K.YEMİŞ BUYUKŞEHIR ATRIUM KARŞISI 19 MAYIS CD. B.DÜZÜ
ŞAHBAZLAR MARKET CUMHURİYET MH. GELİNCİK CD. IMAMOĞLU 1 SITESI E 20 B.DÜZÜ

PENDİK BÖLGESİ

AGES TURİZMAGES TURİZMAGES TURİZM BAĞLARBAŞI ATATÜRK CAD. 46 MALTEPE
AKÇAY GIDAAKÇAY GIDAAKÇAY GIDA CEVİZLİ SELANİK CAD. 24/1 KARTAL
AKKUŞLAR GIDA 622.AKKUŞLAR GIDA 
622.AKKUŞLAR GIDA 622. HÜRRİYET mah AYAZMA CAD. 25 kartal
ALİ DURAN PARLAKALİ DURAN PARLAKALİ DURAN PARLAK BAŞKAN SK. BAŞKOMUTAN CD.NO:1/A kartal
BARAN MARKETBARAN MARKETBARAN MARKET KARLIKTEPE mah İTFAİYE SK. 16 kartal
BEKTAŞ GIDABEKTAŞ GIDABEKTAŞ GIDA YALI MAH MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. 67 KARTAL
BİNBİR GIDABİNBİR GIDABİNBİR GIDA CEVİZLİ MAH ORHAN GAZİ CAD. 2 KARTAL
BİZİM MARKETBİZİM MARKETBİZİM MARKET FEVZİ ÇAKMAK MALAZGİRT CAD. 1/1 PENDİK
CANDAN GIDA VE ŞA.CANDAN GIDA VE ŞA.CANDAN GIDA VE ŞA. KUMLAR CAD. 43/A KARTAL
CANSU YAMANCANSU YAMANCANSU YAMAN ÇINARDERE97 56 450 KONUTLAR CAD. NO 15/A PENDİK
DALKILIÇLAR MARKE.DALKILIÇLAR MARKE.DALKILIÇLAR MARKE. PETROLİŞ mah PETROL İŞ CAD. 25 kartal
DAMLA GIDADAMLA GIDADAMLA GIDA ORHANTEPE BANKALAR CAD. TOKİ EVLERİ A BLOK NO:28 KARTAL
EREN TEKEL 3010EREN TEKEL 3010EREN TEKEL 3010 ATALAR MAH BEYAZ KÖŞK CAD. 2/B KARTAL
FİKRİ BOĞAZFİKRİ BOĞAZFİKRİ BOĞAZ BAYINDIR SK. 6 KARTAL
HAS YAREN GIDAHAS YAREN GIDAHAS YAREN GIDA ESENTEPE mah YILDIZ CAD. 17/A kartal
İKİZLER GIDAİKİZLER GIDAİKİZLER GIDA PETROLİŞ MAH BAHÇELER SK. 18/A KARTAL
İSMAİL KIVRAKİSMAİL KIVRAK FEVZİ ÇAKMAK ANİBAL SK. 9/E PENDİK
KOPUZ TEKEL SHOPKOPUZ TEKEL SHOP KARLIKTEPE mah İNÖNÜ CAD.kartal
LİDER GIDALİDER GIDA YALI MAH TİMURHAN SK. 7 KARTAL
MEHMET RESUL VURALMEHMET RESUL VURAL CEVİZLİ KARABÜK CAD. 25/2 KARTAL
METİN BİKİMMETİN BİKİM KORDONBOYU MAH TEKEL CAD. 42 KARTAL
METİN YURTMETİN YURT ÇAVUŞOĞLU mah NEŞELİ SK. 11 kartal
OKY GIDA İNŞ.TUR.OKY GIDA İNŞ.TUR. ORHANTEPE ENGİN SK. 6/B KARTAL
OLİMPİYAT ET GID.OLİMPİYAT ET GID. YENİ mah.ORKİDE SK.kartal
OSMAN OKUROSMAN OKUR GÜLLÜ BAĞLAR TANDOĞAN CAD. 6 PENDİK
OYPAŞ MARKETOYPAŞ MARKET ÇAVUŞOĞLU mah PORTAKAL SK. 12 kartal
PINAR MARKET CEVİZLİ GİRESUN SK. 31/D KARTAL
SEYHAN ÖZTÜRKSEYHAN ÖZTÜRK SARAYLAR CAD. 71/A KARTAL
SUNA KULSUNA KUL KARLIKTEPE mah.FAHRİ KORUTÜRK CAD. 22/1A kartal
ŞENEL DURSUNŞENEL DURSUN VELİBABA YAKACIK CAD. NO:82 A PENDİK
TEMELLER GIDA İHT.TEMELLER GIDA İHT. ÇINARDERE AYAZMA CAD. 22 PENDİK
ÜNVER KURUYEMİŞÜNVER KURUYEMİŞ YUKARI MAH KIZILAY BULVARI NO:18 KARTAL
YAŞAR BAYRAKTAR 6. DENİZ CAD. 14 pendik

ATAŞEHİR BÖLGESİ

SS.KODU  MEKAN KODU MEKAN ADI ADRES
161922 70215 AVŞAR TEKEL BÜFE KAYIŞDAĞI AKYAZI CAD. NO:25/D ATAŞEHİR
161857 57 AYDIN GIDA 104 KÜÇÜKBAKKALKÖY ŞERİFALİ CAD. 27 ATAŞEHİR
161863 91 BERK MARKET ATATÜRK MAH. MERİÇ CAD. NO 15 BOTANİK ÇARŞISI ATAŞEHİR   
161858 63498 BERRA GIDA KÜÇÜKBAKKALKÖY YENİDOťAN CAD. NO:6/A ATAŞEHİR
161859 60 CEBİROĞLU GIDA 105 İÇERENKÖY MEZARLIK YOLU SK. 22 ATAŞEHİR
161880 223 ÇAYLAN GIDA İÇERENKÖY MAH. KARAMAN ÇİFTLİĞİ YOLU NO:45/N ATAŞEHİR
161867 160 DOĞU MARKET 121 YENİŞEHİR BARAJ YOLU CAD. 2 ATAŞEHİR
161932 75709 DOSTLAR BÜFE KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 255 ATAŞEHİR
161873 69082 ECESER KÜÇÜKBAKKALKÖY BAĞLIK SK. NO:6/A   ATAŞEHİR
161926 57649 ELİF TEKSTİL MEVLANA MAH. ALBAYRAK CD. NO:6 ATAŞEHİR
161853 280 FERİDUN KILIÇ ( KARDEŞLER BÜFE ) KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. KOCACEVİZ CAD. NO:1A ATAŞEHİR
161869 131 GENÇ BÜFE 118 ATATÜRK MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI GARDENYA ATAŞEHİR
161921 319 GÜNAY GIDA 153 KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 47 ATAŞEHİR
161865 100230 GÜNGÖR MARKET ATAÜRK MAH. KAMELYA 1 BLOKLARI KAPI NO 9T D:2 ATAŞEHİR
161868 167 HİLAL GIDA (PİYAM) YENİŞEHİR BARAJ YOLU NO:10 ATAŞEHİR
190023 111652 İBRAHİM GÜNCÜ MEVLANA MAH. ANADOLU SK. NO:33 İÇ KAPI NO :7 ATAŞEHİR
161896 136 KERVAN GIDA 310 YENİSAHRA YAVUZLAR  CAD   NO:32/F ATAŞEHİR
161931 58663 KÖŞEM MARKET KAYIŞDAĞI AŞIK VEYSEL SK. NO:60 
161906 354 NURCAN MARKET 249 İÇERENKÖY MAH. MESKENLER GİRİŞİ NO:201/A ATAŞEHİR
189334 111215 OYA BİLGİR BARBAROS MAH.AÇELYA SK. D2 1 BLOK NO: 2 A İÇ KAPI NO : 1 ATAŞEHİR
161933 315 ÖZTEM-AKTAŞ GIDA 152 KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 73 ATAŞEHİR
161866 147 PİYA UNLU MAMULLERİ İNŞ.

GIDA SAN TİC.LTD ŞTİ YENİŞEHİR BARAJ YOLU CAD. 2 BLOK ATAŞEHİR
161878 106 UMUT GIDA İÇERENKÖY MAH. ESKİ ÜSKÜDAR YOLU CD. NO:20/3 ATAŞEHİR
161899 100235 YILDIZ AKKUŞ ( GÜVEN GIDA ) BARBAROS MAH. MİMAR SİNAN CD. NO:104/B ATAŞEHİR
161877 217 YILMAZ GIDA  PAZ.201 İÇERENKÖY MAH. SUCULLU SK. KÜÇÜKBAKKALKÖY YOLU ATAŞEHİR

KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGESİ

189043 1848 ABDUL MALEK HAROUN 235
189132 1759 ADALI ÖZŞAHİN 415
189242 1691 ALİ GÜNEŞ 138
189228 2932 ALİ MARKET 618
189080 2135 ALKOÇLAR MARKET 226
189233 65301 BAHADIR GIDA 621
189223 2955 BIZIM BUFE 678
188993 1773 ECEM BUFE  506
189042 1838 EDA ERYILMAZ 236
189214 2797 EKO MİNİ BAKKAL 624
189126 68810 EKONOMİ MARKET 445
189090 1568 ELFİDE TOPÇU 399
189073 1614 EMRE ŞARKÜTERİ 156
189217 2723 ERDAL ÜNVERDİ GIDA 635
189011 82297 GÖKDELENLER ATAKÖY
189201 2947 GÖNEN MARKET 551
189202 62509 GÖNEN-2 MARKET 503
189129 1904 GÖZDE GIDA 408
189040 1796 GÜLTEN USUL 238
189216 2779 GÜVEN GIDA 631
189208 3028 HALK MARKET 542
189041 1805 HANİFE  ERDÖNMEZ 237

189243 1697 HASAN ÖZSOY 137
189189 2713 İMREN GIDA 504
189232 59543 KARDES KURUYEMIS 665
189120 2310 KARDESLER MARKET 331
189127 68731 KÖŞEM BÜFE   444
189220 2988 KUMRU GIDA 636
189194 2804 MAGİİ MARKET  2
188999 1790 MELIKE BUFE  508
189062 2516 ONUR GAZETE 462
189013 55490 ÖRNEK MARKET 710
189121 2449 RIZAOĞULLARI 435
189231 2877 SEÇKİN AGDEMİR 688
189171 2809 SEDAT ERDEM 747
188994 1763 SEVIMLI GIDA  505
189016 3092 STAR GAZETE TEKEL BAYİİ 753
189192 2701 ŞAHİN KURUYEMİŞ 511
189179 2168 ŞENCAN GIDA 315
189227 2936 ŞEREF MİNİ MARKET 666
189119 2322 VİLLA MARKET 213
189207 65117 YUNUS MARKET  508
189193 2736 YÜKSEL GIDA 547

MEKAN ADI  01.07.2021-
04.07.2021 NET ŞATŞ/NET İADE

MEKAN
KODU

SS.
KODU

MEKAN ADI  01.07.2021-
04.07.2021 NET ŞATŞ/NET İADE

MEKAN
KODU

SS.
KODU

DAMGA’YI iSTANBUL’DA
BULABiLECEĞiNiZ 
BAYiLERiN LiSTESi

Matem orucuna
ortak oldu

Herkese 1 aşure

BELEDIYE BASKANI
YALAN SOYLUYOR! Esenyurt Belediye Başkanı Kemal

Deniz Bozkurt, Muharrem Ayı’nın ilk
akşamında Erenler Cemevi’nde vatan-

daşlar ile birlikte orucunu açtı. Muharrem Ayı’nın
başlamasıyla birlikte Muharrem Orucu tutmaya
başlayan çok sayıda vatandaş, Akşemseddin Ma-
hallesi Erenler Cemevi’nde bir araya geldi. Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da
vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Oruç açma-
dan sonra vatandaşlar ile sohbet eden Başkan
Bozkurt, kutsal günlerde birlik ve beraberliğin
önemli olduğunu vurguladı. Başkan Bozkurt, “Bu
bir yas ve matem orucudur. Onun bilinciyle akıtı-
lan gözyaşı ve tutulan yas, yarınların dostluğunu,
kardeşliğini ve birliğini sağlayacaktır. Tutulan
oruçların, güzelliklere ve kardeşliklere vesile olma-
sını temenni ediyoruz” dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cü-
neyt Yüksel, Muharrem ayının başla-
ması dolayısıyla vatandaşlara aşure

ikramında bulundu. Köprübaşı Mevkii’nde Süley-
manpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin
Uzunlar ve Sabri Çınar’la birlikte aşure ikramı ger-
çekleştiren Başkan Yüksel, vatandaşların Muhar-
rem ayını tebrik etti. Süleymanpaşa Belediyesi
Aşevi’nde hazırlanan aşurelere vatandaşlar da
büyük ilgi gösterdi. Aşure ikramı ile ilgili açıkla-
mada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı
Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşalı hemşehrilerimize,
birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma, dayanışma
ve bereketin simgesi olan ve aşevimizde hazırladığı-
mız aşure ikramında bulunduk” diye konuştu.

Üsküdar'da yer alan Validebağ Korusu'ndaki çevreciler 21 Haziran'dan beri nöbette. Üsküdar Belediyesi'nin koruya müdahale etmek ve çeşitli 
projeleri hayata geçirmek için korudaki ağaçlara zarar vereceğini belirten çevreciler dün bir kez daha toplandı. Validebağ Gönüllüsü Feral Tercan,
“Dün 150 kişiyle buraya girdiler, otları bile yerinden söktüler. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen bizle anlaştığını söylüyor ama yalan söylüyor” dedi

Validebağ Gönüllüleri, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen'in her yerde kendileriyle anlaştığını söylediğini
fakat bu durumun yalandan ibaret olduğunu iddia etti.
Feral Tercan, “Hilmi Türkmen halka doğruları söylemi-
yor. Gerçekleri çarpıtıyor” ifadelerini kullandı.



9GÜNDEM 11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBAwww.gazetedamga.com.tr

İstanbul Avrupa Havacılık Şubemizin 1. Olağan
Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere,
29 Ağustos 2021 tarihinde saat 10:00’da ELİTE

WORLD Otel’de (Basın Ekspres Cad. No:4 34303
Halkalı Küçükçekmece/İSTANBUL)

gerçekleştirilecektir. 
Bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı taktirde, 12 Eylül
2021 tarihinde aynı adres ve saatte toplanılacaktır.

Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur…

GÜNDEM
1)Açılış Ve Yoklama
2)Divan Heyetinin Seçimi
3)Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşının Okunması
4)Şube Başkanının Açılış Konuşması
5)Genel Başkanın Konuşması
6)Zorunlu Organlara Müracaat
7)Faaliyet Raporlarının Okunması Ve Müzakeresi
8)Seçimler
9)Dilek Ve Temenniler
10)Kapanış

Aile hekimleri iş bırakıyor!
‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’, 30
Haziran 2021 tarihinde 31527 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Konuyla ilgili Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)
tarafından yapılan açıklamada, “Aile Hekimliği çalışanları her
türlü platformda yönetmeliğe karşı mücadele etmek zorunda kal-
mıştır. Yürürlüğe giren yönetmeliğin Aile Hekimliği uygulaması
açısından büyük bir kaosa neden olacağını, çalışanların özlük
haklarında telafi edilemez kayıplar yaşatacağını ve kronik hastalık
izlemlerinin uygulanabilir olmadığını dile getiren AHESEN, bu-
güne kadar girişimlerde bulunulan önermelere yanıt alamayarak,
ödeme ve sözleşme yönetmeliğine karşı dava açmak durumunda
bırakılmıştır. Dava süreçlerinin uzun olacağı öngörüsü ve idare-
nin olumsuz tavrı ise çalışanlara sendikal haklarını kullanmaktan
başka bir seçenek bırakmamıştır” denildi.
Mücadele edeceğiz

Doktorların mücadele edeceğini anlatan AHESEN Başkanı Dr.
Gürsel Özer; “Süreçle ilgili etkinlik planı oluşturmak üzere birçok
sivil toplum kuruluşunun bulunduğu çalışma grubunda görüş-
meler gerçekleştirdik. Özellikle iş bırakma etkinliğinin uygulan-
ması ve tarihleri konusunda görüş ayrılıklarımız olmasına
rağmen, ortak hareket etme duyarlılığımız ve iş bırakma etkinli-
ğine katılacak üyelerimize sendikal koruyuculuklarını sağlamak
adına; 16 Ağustos ve 27 Ağustos'ta iş bırakma kararı almış bu-
lunmaktayız. 16 Ağustos 2021 tarihinde Covid19 aşılamaları için
randevu düzenlemesi yaparak  iş bırakıyoruz. Taleplerin karşılan-
maması halinde ise 27 Ağustos 2021 tarihinde iş bırakarak Anka-
ra’ya yola çıkıyor ve 28 Ağustos Ankara'dan sesimizi duyurmak
üzere meydanlarda buluşuyoruz. Aile Hekimliği uygulamasına
halkın sağlığı için inanıyor ve uygulamanın onarılmaz yaralar al-
maması adına mücadeleye devam etme kararlılığımızı ilgili ma-
kamlara ve kamuoyuna saygıyla tekrar bildiriyoruz.”

KIRALIK YERI BASKA
BIRINE KIRALADILAR!
Gazetemizin dün manşetinde yer verdiği ve “Çatalca'da kim at koşturuyor” başlığıyla gündeme getirdiği Çatalca Çanakça Mahallesi'ndeki
araziyle ilgili yeni gerçekler ortaya çıkmaya başladı. İhalesiz, imar planı olmadan yabancı bir şirkete verilen ve at çiftliği yapıldığı iddia
edilen araziyle ilgili Damga'ya konuşan CHP İBB Meclis üyesi Ayhan Tutun, “AKP yönetimi zaten geçmişte köylü eksin, diksin diye kiralık
verilmiş bir yeri köydeki kooperatif üzerinden senelik 60 bin liradan kiralamış. Mübarekler kiralık yeri nasıl kiraya verdiniz?” dedi

GENEL KURUL İLANI

ZAYİ
İstanbul Üniversitesi sağlık karnemi kaybettim,

hükümsüzdür. Anıl Mustafa

DAMGA'NIN GÜNDEME GETİRDİĞİ ÇATALCA ÇANAKÇA MAHALLESİ'NDEKİ AT ÇİFTLİĞİ
YAPILAN ARAZİYLE İLGİLİ ORTAYA ÇIKAN GERÇEKLER HERKESİ ŞOK ETTİ

D amga'nın dün gün-
deme getirdiği ve eski
Çatalca Belediye

Başkanı Fırat Aykut'un açıkla-
maları sonrası manşetine taşı-
dığı Çatalca, Çanakça
Mahallesi'ndeki araziyle ilgili
gerçekler gün yüzüne çıkmaya
başladı. CHP Çatalca ve İBB
Belediye Meclis üyesi Ayhan

Tutun, bir önceki dönemde belediye başkan
yardımclığı yaptığını anımsatarak, araziyle
ilgili gerçekleri ve arazinin geçmişini çok iyi
bildiğini kaydetti. Daha evvel Çanakça Ma-

hallesi'nde muhtarlıkta yapan Tutun,
“Bizim muhtar olduğumuz dönemde kay-
makamlık köylerde kooperatif kurulmasını
istedi. Biz de kurduk. Daha sonra köy sınır-
larındaki arazileri kooperatiflere katmaya
başladılar. Ama ben hiçbir zaman devlet
malına göz dikemem dedim ve buna karşı
çıktım. Bunu o dönem yapanlar şimdi yar-
gılanıyor. Biz ise o dönem kooperatif olarak
şöyle bir şey yaptık. Söz konusu araziyi 300
dönüm yeri kiralık. İçinde biçerdöveriyle be-
raber. 20 yıllığına kiralık. Buraları koopera-
tif adına çalıştırdık. Maksat köylü eksin,
biçsin. Gelir elde etsin, tarım canlı kalsın

idi” ifadelerini kullandı.

Bu nasıl iş böyle?

Halihazırda kiralık olarak bıraktıkları bir
yerin bugün belediye tarafından kooperatif
eliyle yabancı bir şirkete kiralandığını anla-
tan Tutun, “Yani benim bir evim var. Size
kiraya vermişim. Siz de kiracım olup gidip
başka birine evimi kiraya vermişsiniz. Bu
nasıl iş böyle?” diye sordu. 

Mesut Üner'i eleştirdi

Konuyu sık sık gündeme getirdiklerini fakat
hiç cevap alamadıklarını da aktaran Tutun,

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'in de
sessiz kaldığını ifade etti. Koronavirüs ne-
deniyle kooperatiflerin toplanamadığını ve
genel kurul dahi olmadığını da anımsatan
Tutun, “Genel kurulun olmadığı bir yerde
sen kooperatif olarak nasıl karar verdin de
burayı Lübnanlı bir şirkete kiraladın?  Bu-
rada yapılan çok net. AKP gelir gelmez.
Kooperatif üzerinden burayı bir şekilde ki-
ralattı. Şimdi 12 yıllığına senelik 60 bin li-
raya kiraladılar. Belediye üzerinden
yapamadılar. Öyle olsa imarı düzenlenecek,
ihaleye açılacak bir sürü iş tabii. İşi pun-
duna getirdiler” şeklinde konuştu.

ANIL
BODUÇ

ÖZEL HABER

CHP Çatalca ve İBB
Meclis üyesi Ayhan
Tutun, Çanakça
Mahallesi'ndeki
araziye ilişkin bilin-
meyenleri anlattı.

At çiftliğinin yapıldığı
arazide, dere yatağına
dahi müdahale edildiği

ortaya çıktı. Bölgeden
gelen fotoğraflarda dere

yatağının değiştirilmek
istendiği gözlemlendi.Ayhan Tutun

Çanakça Tarım Kalkınma Kooperatifi'nin, belediye yö-
netiminin yanlış tutumuna alet olduğunu belirten ve ilk
genel kurulda bu hadiseye karşı çıkarak olayı yargıya
taşıyacağını aktaran Tutun, halkın büyük bir bölümü-
nün de araziye at çiftliği yapılmasına karşı olduğunu
anlattı. Tutun, “ Halkın yüzde 80'i bu işe karşı. Bele-

diye üzerinden yapacak olsalar ihaleye çıkacaklardı
bunları yapmamak için kooperatifi kullanıp başkala-
rına kiraladılar. Bunu mahkemeye taşıyacağız. Senelik
60 bin liraya kiralık vermişler.  Tarımla uğraşan arka-
daşlarımız faydalanasın dedik ama beyefendiler bu
yola gitmedi. Mesut Üner yönetiminin eseri” dedi.

Köylü at çiftiğini
asla istemiyor

Aile Hekimliği uygulamalarında büyük kaosa neden olacağı düşünülen ve 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe giren ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve
Ödeme Yönetmeliği’, Aile Hekimlerine iş bıraktırıyor. 16 ve 27 Ağustos’ta Covid19 aşıları ile ilgili randevu düzenlemesi yaparak iş bırakacaklar

Doktorların mücadele edeceğini anlatan AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer; “Süreçle ilgili etkinlik planı oluştur-
mak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun bulunduğu çalışma grubunda görüşmeler gerçekleştirdik. Özellikle

iş bırakma etkinliğinin uygulanması ve tarihleri konusunda görüş ayrılıklarımız olmasına rağmen, ortak hareket
etme duyarlılığımız ve iş bırakma etkinliğine katılacak üyelerimize sendikal koruyuculuklarını sağlamak 

adına; 16 Ağustos ve 27 Ağustos'ta iş bırakma kararı almış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Harbiyeli 85'liler
örnek oldu

Sinemada 1 vali!

Harbiye'de mezunu olan 85'liler SYDD
(1985 Devresi Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Derneği) yangın bölgesine yardım
eli uzattı ve bütün derneklere örnek oldu
türkİye'yİ sarsan yangınların ardından
bölgeye yapılan yardımlar devam ediyor.
Son olarak 85'liler SYDD de yangın bölge-
sine el uzatan derneklerden birisi oldu. 133
kişinin yaptığı yardımlarla 26 bin lira top-
lanırken bu paranın; 7 bin 500 lirası Bod-
rum Belediyesi'ne, 7 bin 500 lirası
Marmaris Belediyesi'ne, 10 bin lirası Ma-
navgat Belediyesi'ne, bin 500 lirasi Manav-
gat Güneycik Köyü Yaşatma Derneği'ne ve
15 bin lirası da ihtiyaç alışverişleri için Öz
Ankara Esnafları'na verildi. Yapılan yar-
dımlara ilişkin “Sonuç” başlıklı bir açık-
lama yapan dernek şu ifadelere yer verdi;
“Belediyelere yapılan nakdi yardımlar 06
AĞUSTOS 2021 saat 14.00 da gerçekleş-
tirilmiş ve aynı gün  hesaplarına geçtiği
doğrulanmıştır. Belediyesine yapılan yuka-
rıda listeyle belirtilmiş ayni yardımlar ise
07 Ağutos 2021  günü saat 01.30’da bizzat
Recai Soluk tarafından Manavgat Beledi-
yesi Yangın Dayanışma Merkezi'ne teslim
edilmiştir. 48 saat gibi kısa sürede çok
çabuk orgazie olarak böylesine önemli bir
konuda birlikte yardımları  sonuca ulaştır-
maktan dolayı çok mutluyuz. Hepimize
hayırlı olsun.”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dolma-
bahçe'de restorasyonu yapılacak bina ve
deprem riskine karşı yerinde yapılacak
çok zengin tarihi film arşivi bulunan
Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema-TV
Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Vali
Yerlikaya sosyal medya hesabından yap-
tığı açıklamada, "Mimar Sinan Güzel Sa-
natlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Handan İnci ile Dolmabahçe'de restoras-
yonu yapılacak bina ve deprem riskine
karşı yerinde yapılacak çok zengin tarihi
film arşivi bulunan Prof. Dr. Sami Şeke-
roğlu Sinema-TV Merkezi’nde inceleme-
lerde bulunduk" ifadelerine yer verdi. 
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S ilivri Belediyesi, 2019 yılında baş-
lattığı Çiftçiye Tohum Desteği
Projesi kapsamında belediye ara-

zilerine ekilen arpaların hasadından elde
ettiği yerli ve milli tohumluk arpaları
küçük ve orta ölçekli çiftçilere hibe etmeyi
sürdürüyor. Bekirli Mahallesi’nde “Yerli
ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni”
düzenleyen Silivri Belediyesi, 40 çiftçiye
maddi değeri 48.000 TL olan 8 ton to-
humluk arpayı hediye etti. Üreticiler hibe
edilen bu ürünlerle toplamda 400 dönüm
araziye ekim yapabilecek. Dağıtım töre-
ninde tohumluk arpaları traktörleri ile tes-
lim alan üreticiler duydukları
memnuniyeti dile getirerek Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz ve ekibine destek-
lerinden dolayı teşekkür etti. Bu yıl top-
lam 2 bin 500 dönüm belediye arazisinde
tarımsal çalışmalar yapan ve bu arazilerin
1.000 dönümüne yerli ve milli, sertifikalı
tohumluk arpa eken Silivri Belediyesi,
elde ettiği 400 ton ürünü 200’er kiloluk di-
limler halinde 2.000 çiftçiye dağıtmayı
sürdürüyor. Dağıtılan tohumluk arpaların
maddi karşılığı ise yaklaşık 2,5 milyon
TL. Silivrili çiftçiler dağıtılan bu ürünlerle
20.000 dönüm araziye ekim yapabilecek
ve elde ettikleri 10.000 ton ürünü tekrar
tohumluk arpa olarak kullanabilecek. Si-
livri Belediyesi böylece ilçede üretimle işti-
gal eden çiftçilere yaklaşık 25 milyon TL
ciro etme imkânı sağlamış olacak.

Her belediye yapamıyor

Törenin açılış konuşmasını yapan Bekirli
Mahallesi Muhtarı Siyami Orta, “Başka-

nımız geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kim-
senin aklına gelmeyen projelere imza ata-
rak çiftçilerimizi ve hayvancılarımızı
desteklemeyi sürdürüyor. Şu anda Silivri
Belediyesi ile yarışa giren belediyeler dahi
burada yapılan işleri yapamıyor. Bu çalış-
malar ve destekler nedeniyle Başkanımız
Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ediyor, to-
humluk arpa dağıtımının çiftçilerimize
hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Ayçiçek yağı üreteceğiz

Siyami Orta’nın ardından kürsüye gelen
Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü eliyle yü-
rüttüğümüz tarım faaliyetleri neticesinde
yetiştirilen tohumluk arpaları, belediyemi-
zin kasasından tek kuruş çıkmadan ancak
kasamıza da tek kuruş para koymadan il-
çemizde yaşayan çiftçilerimizle paylaşıyo-
ruz. Geçtiğimiz yıl yetiştirdiğimiz 120 ton
arpayı çiftçilerimizle paylaşmıştık. Bu yıl
ise ilaçlanmış ve torbalanmış 400 ton ar-
payı üreticilerimize hediye ediyoruz.
Kendi arazilerimize yaptığımız arpa ve
buğday ekiminden elde ettiğimiz 50 bin
balya samanı da yine çiftçi kardeşleri-
mizle, hayvancı kardeşlerimizle paylaşıyo-
ruz. Hayvancılarımızın kaba yem
ihtiyacını karşılamak üzere 75 dönüme
yaptığımız silajlık mısır ekiminden elde
edeceğimiz 500 ton silajlık mısırı da
500’er kiloluk dilimler halinde 1.000 çiftçi-
miz ile paylaşacağız. Yine 500 dönüm be-
lediye arazimize yaptığımız ayçiçek
ekiminden elde edeceğimiz 50.000 litre
ayçiçek yağını 5’er kiloluk tenekeler ha-
linde 10 bin ihtiyaç sahibi ailemizin mut-
fağına ulaştıracağız. Önümüzdeki yıl

yaptığımız faaliyetleri artırmayı ve 75 bin
balya saman, 600-700 ton tohumluk
arpa, 100.000 litre ayçiçek yağı üretmeyi
hedefliyoruz. Buradaki amacımız gön-
lünü bu topraklardan ayırmayan, bu top-
rakların kendilerine atalarından,
dedelerinden miras değil emanet oldu-
ğunu bilen çiftçi ve hayvancı kardeşleri-
mize destek olmak. Bugüne kadar
maalesef çiftçilerimiz ve köylülerimize
gözler ve kulaklar kapatılmış. Silivri’yi yal-
nızca merkezden ve çarşı meydanından
ibaret görür, çalışmalarınızı bu yönde ya-
parsanız bu şehre, bu şehirde yaşayan in-
sanlara ve bu ülkenin tarımına ihanet
edersiniz. Biz göreve geldiğimiz ilk gün-
den beri hep dezavantajlı gruplarla, unu-
tulanlarla, göz ardı edilenlerle beraber
oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz.”
diye konuştu.

Köylüye destek devam edecek

Silivri Belediyesi tarafından Bekirli Ma-
hallesi’nde yapılan hizmetler hakkında
bilgi veren Başkan Yılmaz, “Silivri’nin
tüm köylerinde olduğu gibi Bekirli’de de
hizmetlerimiz devam ediyor. Şimdi sizlere
mahallemizde yaptığımız bazı hizmetler-
den kısaca bahsetmek istiyorum: Bekir-
li’de bulunan muhtarlık binası cephe
iyileştirme ve çatı tadilatını tamamladık.
Yine belediye ek hizmet binası cephe iyi-
leştirme ve çatı tadilatını tamamladık.
Atatürk anıtı ve parkını vatandaşlarımızın
hizmetine sunduk. Cami yanında bulu-
nan tuvaletlerin bakım ve onarımını ger-
çekleştirdik. Köy dokusuna uygun ahşap
duraklarımızı mahallemize kazandırdık.
Biz tabii ki bu hizmetlerle yetinmeyeceğiz.

Silivri Belediyesi olarak üreticilerimize
ve köylerimize vereceğimiz desteğin
her geçen gün artacağına söz veriyo-
rum.” dedi. Bekirli Mahallesi’nde
bağışçı desteği ile yapılan Atatürk
anıtı ve parkı hakkında konuşan
Başkan Volkan Yılmaz, “Muhtarı-
mız bir ziyaretim esnasında bana
Bekirli’nin Atatürk büstü olma-
yan tek köy olduğunu ve bu ne-
denle Atatürk’ü anma
törenlerinin yapılamadığını
söylemişti. Biz de bağışçımız
Ermeni Asıllı Andon Bey ile
beraber buraya bir Mustafa
Kemal Atatürk heykeli ve
parkı hediye ettik. Bu olay
Ulu Önder’in aslında ne
olduğunun, kim olduğu-
nun en güzel örneği. Bu
topraklar binlerce yıl bir
sürü medeniyete ev sa-
hipliği yaptı. Bu top-
raklarda hep birlik,
beraberlik ve kardeş-
lik hüküm sürdü.”
ifadelerini kullandı.

Unutulanlarla 
beraber oluyoruz
Unutulanlarla 
beraber oluyoruz
Unutulanlarla 
beraber oluyoruz
Unutulanlarla 
beraber oluyoruz
Unutulanlarla 
beraber oluyoruz
Unutulanlarla 
beraber oluyoruz
Silivri Belediyesi, Bekirli Mahallesi’nde düzenlediği törenle 40 çiftçiye
maddi değeri 48.000 TL olan 8 ton tohumluk arpayı hediye etti. Etkinlikte
konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Biz burada gözardı edi-
lenlerle, unutulanlarla beraber oluyoruz. Bugüne kadar sırt çevrilenlerin
yanında oluyoruz. Her zaman da olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

2 bin yıllık devlet geleneği var
Ülkemizde yaşanan orman yangınlarına yönelik yapılan yo-

rumlarda kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı bir dil tutunulmasını doğru
bulmadığını dile getiren Başkan Yılmaz, “Şu an içimizi yakan

doğa afetleri, orman yangınları ile karşı karşıyayız. Ormanlarımız
cayır cayır yanıyor. Köylerimiz, evcil hayvanlar, börtü böcek yanı-

yor. Silivri Belediyesi olarak şu an Manavgat’ın en yüksek köyü
olan Ahmetler köyünde bir sulama tankeri, iki arama kurtarma

aracı ve 13 kişilik arama kurtarma ekibimiz orada alevlerin arasında,
cansiparane görev yapıyor. Biz bölgeye yardıma giderken Manavgat

Belediyesinin hangi partide olup olmadığına bakmadık. Çünkü bili-
yoruz ki gün siyaset günü değil birlik olma günüdür. Evin içinde yan-

gın devam ederken önce o yangın söndürülür ondan sonra evin fertleri
oturur eleştirilerini yapar. Bu dönemde dünyaya tek yumruk olduğu-

muzu göstermeliyiz. Eğer biz birbirimize düşersek bölücü terör örgütü ile
onları maşa olarak kullananların değirmenine su taşırız. Bölücü terör ör-

gütünün iki numaralı ismi Karayılan geçtiğimiz günlerde bir konuşma-
sında şunları söylüyor: ‘Silahlarımız tükenir, sayımız azalırsa Bodrum’a

gelir yatlarınızı yakarız. Antalya’ya iner seralarınızı, İstanbul’a gelir araçları-
nızı, İzmir’e iner ormanlarınızı yakarız.’ Şu unutulmamalıdır ki; Türk hiçbir

zaman devletsiz kalmadı. Türk milleti 2.000 yıllık devlet geleneğini hep sür-
dürdü. Bu nedenle bizim bütün ormanlarımız yansa da, bütün fidanlarımız

yansa da ekilecek, dikilecek, orman yapacak kutsal bir vatanımız var” dedi.
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H ükümetlerarası İklim De-
ğişikliği Paneli’nin
(IPCC) dün yayınladığı

küresel ısınma raporu sonrası yeni
felaket senaryoları da gündeme
gelmeye başladı. Rapor, ısınmayı
sanayi öncesi seviyelerin 1,5C üze-
rinde sınırlandırmak için sera gazı
emisyonlarının yarıya indirilmesi
gerektiğini gösterdi. Yayımlanan
raporu yorumlayan uzmanlar, kü-
resel ısınmanın durdurulamaması
ve Dünya’nın sürekli ısınması du-
rumunda Pasifik adalarının bu
yüzyılın sonuna kadar haritadan
silinebileceğini vurguladı.

Ada ülkeleri yok olabilir

Pasifik Adaları, üç büyük ada gru-
bundan meydana geliyor. Poli-
nezya, Mikronezya ve Melanezya
bu ada grubunu oluşturuyor. Bu
bölgede, Fiji, Papua Yeni Gine,
Samoa, Tonga, Cook Adaları,
Marşal Adaları, Solomon adaları
ve Tuvalu gibi birçok ada ülkesi yer
alıyor.Fiji’nin Birleşmiş Milletler
(BM) büyükelçisi ve daimi temsil-
cisi Satyendra Prasad, “IPCC ra-
poru çok endişe verici. Pasifik’te
deniz seviyesinin yükselmesi, alçak
arazilerin kaybı ve yüzyılın so-
nunda tüm ülkelerin ortadan kay-
bolma ihtimali gibi
düşündüğümüz bazı felaket senar-
yolarını ortaya koyuyor. Ancak,
yeni rapora göre, beklediğimiz her
şey daha yakın bir zamanda ger-
çekleşecek” dedi.

Pasifik’te etkileri
hissediliyor

Prasad küresel ısınmanın etkisinin
Pasifik’te yıllardır hissedildiğini
söyledi: “Büyük ölçekli sel ve fırtı-
nalar Pasifik'te son zamanlarda
çok daha sık meydana geliyor: 
Dev kasırgaların ve uzun süreli 
kuraklığın Pasifik’teki küçük ada-
larda çok daha sık ve çok daha
yoğun hale geleceği hemen tahmin
edilebilir” dedi.

Bilim insanları, son açıklanan IPCC 
raporundan yola çıkarak Pasifik ülkelerini
bekleyen tehlikeler konusunda uyarılarda
bulundu. 1,5 derece üzerindeki küresel
ısınma tehlikelerinin Pasifik ada ülkeleri
için "felaket" olacağı belirtilirken, 
buradaki ülkelerin yüzyıllar içerisinde 
yok olabileceği vurgulanıyor
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Dilek BOZKURT
Özgür ruh

didenboz@gmail.com

V arlık yönetim şirketleri sizin banka, GSM 
şirketleri ve diğer mâli  kurumlara ait olan ve
ödeyemediğiniz borcu sizden tahsil etmek

üzere bu kurumlardan çok ucuza satın alan 
firmalardır.

Sizin bankaya 100 000 TL borcunuz var diyelim.
Bu borcu varlık yönetim şirketi örneğin 10, 000
TL’ye alıyor ve sizden artık ödemeyi kendisine 
yapmanızı istiyor.

Tâbi bu borcu tahsil etmek için çoğu insanı da
mağdur ediyorlar. Bu konuda bana ulaşan insanların
mağduriyetleri ve şikayetleri şöyle;

A.Ö.
“ Benim telefonumu bildikleri ve konuştuğumuz

hâlde eşimin ailesini aramışlar. Bu sebeple evde hu-
zursuz olduk, eşimle kavga ettik bunların yüzünden.
Bana ulaştıkları hâlde eşimin ailesini aramaları yasal
mı? Ayrıca nerden buluyorlar eşimin ailesinin 
numaralarını?”

Bir diğer mağdur K. G. İse şöyle anlatıyor;
“Vallahi günde 5 sefer arıyorlar. Canımdan bez-

dirdiler. Ödeme gücüm yok şu an zaten çalışamıyo-
rum işsizim diyorum ama anlamıyorlar. “

A.S ise yaşadıklarını şöyle dile getiriyor;
“Zamanında ödeyemediğim ve sonra unuttuğum

250 TL’lik telefon faturası borcunu karşıma 4000 TL
olarak çıkardılar. Bunun adı soygun dediğim zaman
ise beni terleyerek konuştular ve ödemeye mecbur ol-
duğumu yoksa devamlı atanacağımı, evime haciz ge-
leceğini hatta hapis yatacağımı söylediler.”

Varlık yönetimi ile ilgili tarafıma iletilen mağduri-
yetler sonrası bu konuyla ilgili bazı araştırmalar 
yaptım.

PEKİ VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN 
BU TARZ TUTUMU YASAL MI?

Kesinlikle değil! Öncelikle ekonomik suçtan dolayı
katiyen hapis cezası yok. Tâbi karşılıksız çek durumu
hariç ayrıca şu nokta da önemli, bu şirketlere yazılı
olarak taahhüt de bulunursanız ve ödemezseniz hapis
cezası alabilirsiniz. Bunun dışında ne kadar borcunuz
olursa olsun hapis cezası söz konusu değildir! 

Ayrıca BDDK’nin belirlediği şu kurallara uymak
zorundalar:

Borçluya ulaşılmadığı durumlarda günde en fazla
3 arama ve 1 mesaj ile sınırlı olacak

Borçluya ulaşıldığı durumlarda ise bir sonraki
arama için en az 5 gün geçmesi gerekecek.

Borçlu uzlaşmayı reddedip aranmak istemezse bir
daha aranmayacak.

Pazar ve resmi tatil günleri hariç 09.00:20.00
arasında borçlu aranabilecek.

Üçüncü kişilere bilgi verilmez. Örneğin sizin bor-
cunuz babanıza dahi söylenemez.

Eğer bu şirketler bunları yapmıyorsa bunları
BDDK, savcılık veya polis merkezine şikayet edebilir-
siniz. Yasal çerçeve bu yönde. 

Sevgilerimle...

Varlık yönetim 
şirketleri mağdurları

ABD’den 11 Eylül hamlesi
1 Eylül saldırılarının 20'inci yılında Joe Biden hükümeti 'şeffaflık' konusunda harekete geçti.
Washington hükümeti bugüne kadar açıklanmayan belgeleri yayınlayacaklarını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden,
11 Eylül kurbanlarının ai-
lelerine saldırılara ilişkin

daha fazla bilgi verileceğini duyurdu.
Buna göre, Biden hükümeti, bugüne
kadar gizli tutulan belgeleri yayınla-
yacak.ABD hükümeti, Suudi Arabis-
tan’ın saldırılardaki rolünü
gizlemekle suçlanıyor.

20 yıl geçti

Saldırıların üstünden 20 yıl geçtikten
sonra kurbanların aileleri geçtiğimiz
haftalarda ABD Başkanı Joe Biden’a
bir mektup göndermişti. Mektupta,

“Saldırılarla ilgili belgeler gizlendiği
sürece Biden bu yıl 20’inci yıl anma
törenlerine katılmasın” ifadeleri yer
almıştı. 11 Eylül saldırılarında haya-
tını kaybeden kurbanların aileleri
Suudi Arabistan’a bu iddialar üzerin-
den dava açmıştı. Ancak Riyad hükü-
meti bu iddiaları yıllardır reddediyor.

Şeffaflık sağlayacağız

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada
ise Biden, “Yönetimim yasa gereği
maksimum düzeyde şeffaflık sağ-
lama konusunda kararlı.” ifadesini
kullandı. Joe Biden, Adalet Bakanlı-

ğının ABD hükümetinin daha önce
gizli tuttuğu belgeleri yeniden gözden
geçirme ve kurbanların aileleriyle
paylaşmaya yönelik adımı memnuni-
yetle karşıladığını belirtti. ABD’de 11
Eylül 2001’deki terör saldırılarında, 4
yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan
ikisi İkiz Kuleler’e çarpmıştı. Kaçırı-
lan bir diğer uçak başkent Washing-
ton’da Pentagon’u hedef alırken
dördüncü uçak ise F-16’lar tarafın-
dan Pensilvanya kırsalında düşü-
rülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi
saldırılar sonucu hayatını 
kaybetmişti.

Gölge lider: ‘İşgal provası’
Kuzey Kore ve güney Kore arasındaki ipler bir kez daha, bu kez Güney Kore'nin
ABD ile ortak düzenlediği tatbikatlar yüzünden, fena halde gerildi. Kuzey Kore lideri
Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong bu iki ülkeye karşı saldırı kapasitelerini
güçlendirme sözü verirken tatbikatları 'işgal provası' olarak değerlendirdi

KUZEY Kore lideri Kim Jong-
un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un,
ABD ve Güney Kore’nin askeri

tatbikatlarına karşı ülkesinin saldırı kapasite-
sini güçlendirme sözü verdi. Kuzey Kore,
ABD ile Güney Kore güçlerinin, 16-26 Ağus-
tos arasında planlanan bilgisayar simülas-
yonlu tatbikatı öncesinde 4 günlük ön
tatbikata başlamasına tepki gösterdi.Kuzey
Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, yaptığı
açıklamada, ABD ile Güney Kore arasında
yürütülen askeri tatbikatı "işgal provası" olarak
nitelendirdi ve ülkesinin saldırı kapasitesini
güçlendirmek için daha hızlı çalışacağını
ifade etti.

Güvenlik tehdidi

Kuzey Kore'nin uyarılarına rağmen
Güney tarafının ABD ile tatbikat-

düzenleme kararına tepki göste-
ren Kim, bunun müttefik

kuvvetleri "daha ciddi bir gü-
venlik tehdidi" ile karşı kar-
şıya bırakacak "aldatıcı
davranış" olduğu değerlen-
dirmesinde bulundu.
Kim, yürütülen tatbikat-
ların nükleer silahlanma
konusundaki diyalogla-
rın devam etmesini
öneren Joe Biden yö-
netiminin "riyakarlı-
ğını" gözler önüne
serdiğini ve ABD kuv-
vetleri güneyden asker
ve silahlarını çekme-
den Kore Yarımada-

sı'na istikrarlı bir barışın gelmeyeceğini belirtti.

Geçen hafta uyarmıştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi
Kim Yo-jong, ABD ile Güney Kore’nin dü-
zenleyeceği ortak yıllık askeri tatbikatın,
Güney ile Kuzey Kore arasında iyi ilişki kurma
umudunu baltalayacağı uyarısında bulundu.
Yo-jong, yaptığı yazılı açıklamada, Güney
Kore ordusu ile ABD ordusunun ortak askeri
tatbikatlarının planlandığı gibi sürdürülece-
ğine dair hoş olmayan haberler aldığını be-
lirtti. Eylülde düzenlenmesi planlanan söz
konusu ortak askeri tatbikatın Güney ile
Kuzey arasındaki gerilimi yeniden artırabilece-
ğini vurgulayan Yo-jong, "Hükümetimiz ve or-
dumuz, Güney Kore’nin saldırgan bir savaş
tatbikatı mı düzenlediğini yoksa cesur bir
karar mı verdiğini yakından takip edecek." ifa-
desini kullandı.

Çin ve Litvanya
yİne gerİLdİ
Çin ve Litvanya arasında Tayvan konusunda
diplomatik kriz çıktı. Tayvan'ın Litvanya'da
temsilcilik açması kararına tepki gösteren
Pekin yönetimi, ülkedeki Litvanya elçisinin
geri çekilmesi çağrısı yaptı

DÜNYA corona virüsüyle mücadele eder-
ken, Çin ve Litvanya arasında Tayvan konu-
sunda diplomatik kriz çıktı. Litvanya’da

açılan Tayvan Temsilciliği, Avrupa ülkelerinde bir ilk
olurken, söz konusu adım Pekin yönetimini kızdırdı.
Tayvan sorununun hassas ve bölgesel bir konu oldu-
ğunu savunan Çin, adayı bağımsız bir ülke olarak gör-
meye yönelik her türlü adıma şiddetle karşı çıkıyor.
Litvanya’nın bu adımına da aynı şekilde tepki gösteren
Çin, başkent Pekin’deki elçisini geri çekme çağrısında
bulundu.

Yanlış kararı düzeltin

Kendi elçilerini de geri çağırdıklarını duyuran Çin Dış-
işleri Bakanlığı, yaptıkları açıklamada, “Litvanya’ya bir
an önce verdikleri bu yanlış kararı düzeltmeleri çağrısı
yapıyoruz. Gerekli adımları atmaları ve yanlış yola
sapmamalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Bu
yılın başlarında Tayvan’da temsilcilik açma planları ol-
duğunu açıklayan Litvanya, adaya 20 bin corona vi-
rüsü aşısı bağışlamıştı.

Kuzey Kutbu’nu duman kapladı
Sibirya’da 3 haftadır devam eden ve 1 buçuk milyon hektarlık alanı küle çeviren orman
yangınları Kuzey Kutbu'na ulaştı. Dünya tarihinde ilk kez Kuzey Kutbu semalarını duman kapladı

Rusya'nın Si-
birya bölge-
sinde bulunan

Yakutistan'da ormanlık alan-
larda yaklaşık 3 haftadır
devam eden yangınlar tüm
müdahalelere rağmen yayıl-
mayı sürdürüyor.Sibirya’yı et-
kisi altına alan yangınlar,
tarihte ilk kez Kuzey Kutbu’na

doğru dumanların ulaşma-
sına neden oldu. Bugün itiba-
riyle bölgedeki nükleer
araştırma laboratuvarında
yangın tehdidi yaşanırken,
binlerce evin tahliyesine de
başlandı.

Moğolistan’a da ulaştı

NASA’daki bilim insanları, Si-

birya’da meydana gelen yan-
gınlar nedeniyle oluşan du-
manların, 2 bin 900 km
uzaklıkta bir mesafe olan
Kuzey Kutbu’na ulaştığını
aynı zamanda Moğolistan’ın
bazı bölgelerine de yayıldı-
ğını bildirdi.  Son dönemde
dünyanın bir kısmı aşırı sı-
caklar ve bu nedenle oluşan

orman yangınlarıyla müca-
dele ederken, bir kısmı da
seller ile boğuşuyor.Kim 

Yo-jong
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Coğrafi işaret başvurusu Hayrabolu Belediyesi tarafından yapılan ve süreçleri Trakya Kalkınma
Ajansı tarafından yürütülen Hayrabolu tatlısı, mahreç işareti ile tescil almaya hak kazandı

Hayrabolu tatlısı gibisi yok
Trakya Kalkınma Ajan-
sından (TRAKYAKA)
yapılan açıklamada, 12

Ocak'ta coğrafi işaret başvurusu
yapılan Hayrabolu tatlısının onay
sürecinin 7 aydan kısa sürede ta-
mamlandığı belirtildi.Tekirdağ köf-
tesi, Karacakılavuz Dimi
dokuması, Malkara eski kaşar pey-
niri, Tekirdağ peynir helvası, Tekir-
dağ yapıncak salamura asma
yaprağı ve Velimeşe bozası ürünle-
rinin daha önce coğrafi işaret aldığı
aktarılan açıklamada, son olarak
Tekirdağ soğanı için de gerekli baş-
vuruların yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen
TRAKYAKA Genel Sekreteri
Mahmut Şahin, Trakya'nın değer-
lerine değer katmaya devam ettik-
lerini belirtti. Hayrabolu tatlısı ile,
Tekirdağ'ın coğrafi işaretli ürün sa-
yısının 7 olduğunu aktaran Şahin,
"Trakya'nın ürün sayısı 20'ye yük-
seldi. Başvurudan onay sürecine
kadar laboratuvar analizleri, danış-

man desteği kurumumuz tarafın-
dan karşılandı. Emeği geçen ve
Trakya’nın değerlerine değer katan
tüm kurum ve kuruluşlarımızı teb-
rik ederim." ifadelerini kullandı.

Hayrabolu tatlısı

Trakya şivesinde Hayrabol ismiyle
bilinen, ana malzemesi irmik ve
tuzsuz peynir olan Hayrabolu, şer-

betli bir yöresel tatlıdır. 1972 yı-
lında Hayrabolu'da üretilmeye 
başlanan tatlı, ilk yıllarda 'Kadı
Göbeği Tatlısı' olarak adlandırılsa
da zaman içerisinde Hayrabolu
tatlısı, olarak anılmaya
başlandı.Hayrabolu tatlısı, 
pişirilip kurutulmuş ve şerbetli 
olarak iki şekilde satışa sunuluyor. 
İRFAN DEMİR

Ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, İstanbul Kültür Sanat
Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının
katkılarıyla düzenlenecek "49. İstanbul Müzik Festi-
vali"nin ikinci gününde sevenleriyle bir araya gelecek

49 . İstanbul Müzik Festi-
vali, 18 Ağustos'tan iti-
baren, İstanbul'un açık

hava mekanlarının yanı sıra vapur
ve parklarda gerçekleştirilecek kon-
serlerde müzikseverleri ağırlayacak.
Bu yıl "Başka Bir Dünya Mümkün"
temasını ele alan festivalin ikinci
gününde başarılı sanatçı Fazıl Say,
doğaya ve yaşama adadığı "Doğa-
nın Sesi" başlıklı konserle izleyici
karşısına çıkacak. Harbiye Cemil

Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda
19 Ağustos'ta yapılacak konserde,
Say'a, bu yıl Uluslararası Klasik
Müzik Ödülleri'ne de aday gösteri-
len ve Say'ın tüm keman eserlerini
kapsayan albümünde birlikte çalış-
tığı keman sanatçısı Friedemann
Eichhorn ile üç "ECHO Klassik"
ile "Diapason d'Or" gibi ödüllerin
sahibi Casal Quartett eşlik edecek.
Fazıl Say'ın "Kaz Dağları" isimli
keman ve piyano sonatının Türkiye

prömiyeri, pandemi döneminde
bestelediği ve "en iyi eserim" diye
nitelendirdiği yeni piyano sonatı
"Yeni Hayat"ın ise dünya prömiyeri
festivalde gerçekleştirilecek. Kon-
serde ayrıca Say'ın, Atatürk'ün Ya-
lova'da bulunan Millet
Çiftliği'ndeki çınar ağacı ve köşkü-
nün hikayesini konu alan "Yürüyen
Köşk" isimli eserinin yanı sıra
Brahms ve Barber'dan eserler de
seslendirilecek.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1429492)

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK, ÇEVRE DANIŞMANLIĞI VE ENTEGRE İLAÇ BİLGİ
SİSTEMİ HİZMETİ ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

36 Aylık (2022-2023-2024) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, Lisanslı Çevre Danışmanlığı ve En-
tegre İlaç Bilgi Sistemi Hizmetleri Alımı İşi (KHHB-5) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/445185
1-İdarenin
a) Adresi :İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri 

Başkanlığı-5 /Uğur Mumcu Mah. 2114 Sk. No:19-21 K:3 
Sultangazi/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası :2129871000 - 2125222861
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma.khhb5@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :1. Kısım Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımı 36 Ay 

Süreli 2. Kısım Lisanslı Çevre Danışmanlığı Hizmet Alımı 36 Ay Süreli 
3. Kısım Entegre İlaç Bilgi Sistemi Hizmet Alımı 36 Ay Süreli
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Teknik Şartnamede belirtilen yerler
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2024
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 / Uğur 

Mumcu Mah. 2114 Sok No: 19-21 Kat:3 Sultangazi/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :02.09.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak dü-
zenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1. Kısım için; İstekli Ulaştırma  ve Altyapı Bakanlığı'ndan (UAB)  alınmış Tehlikeli Madde Güvenlik Danış-
manlığı Kuruluşu (TMDGK)  yetki belgesi  ihale dosyasında sunacaktır.
2. Kısım İçin; İstekli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Verilmiş ve Yürürlükte Olan Çevre Danış-
manlık Yeterlilik Belgesini ve Çevre Görevlisi belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki madde-
leri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
3. Kısım için ; İstekli teknik şartnameye uygunluk belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1. Kısım İçin; Kamu veya Özel Sektörde yapılmış Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti alım-
ları benzer iş olarak kabul edilecektir.
2. Kısım İçin; Kamu veya Özel Sektörde yapılmış Çevre Yönetimi / Danışmanlık Hizmet alımları benzer iş
olarak kabul edilecektir.
3. Kısım İçin; Kamu veya Özel Sektörde yapılmış İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı ve/veya Entegre İlaç Bilgi
Sistemleri Hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 Satınalma Birimi /
Uğur Mumcu Mah. 2114 Sokak No:19-21 Kat:3 Sultangazi/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

FAZIL SAY
SAHNEYE
CIKIYOR

Kitaplar virüse karşı temizlenecek

Anadolu Üniversitesi (AÜ) kü-
tüphanesinde bulunan kitaplar,
tüm dünyayı etkisi altına alan
yeni tip koronavirüsten (Kovid-
19) arındırılmak için book sho-
wer (kitap duşu) sistemiyle
temizleniyorÖğrencilerine kü-
tüphane hizmetini vermeye
devam eden üniversitede, ultra-
viyole ışınlarla bir kitabı 40 sa-
niye içinde temizleyip
bakterilerden arındıran iki ma-
kine bulunuyor. Yaklaşık 300 bin
kitabın bulunduğu kütüpha-
nede, öğrenciler ödünç alıp eve
götürdükleri ya da alan içinde
okudukları kitabı raflara koyma-
dan önce Kovid-19'un yayılma
riskini azaltmak için söz konusu
makinelerde temizliyor. Anadolu
Üniversitesi Kütüphane ve Do-
kümantasyon Dairesi Başkanı
Güven Tunçel, kitapların duşa

girerek hem okuyucunun ellerin-
deki bulunabilecek olası bakteri-
lerden temizlendiği hem de
güzel koktuğunu söyledi. Tunçel,
kitap temizleme makinelerinin
2016 yılında üniversite tarafın-
dan satın alındığını dile getire-
rek, "Öğrenciler ilk zamanlarda
yadırgamıştı. Fakat özellikle bu
pandemi döneminde basılı ki-
taba rağbet oldu. Dolayısıyla ki-
tapların duşa girmesi de bu
anlamda önem kazandı." dedi.
Örgün eğitim döneminde kütüp-
haneye günlük 8 bin kişinin girip
çıktığını belirten Tunçel, pan-
demi sürecinde maske, mesafe
ve hijyen kurallarına uyarak kü-
tüphanede hizmet vermeye
devam ettiklerini ifade etti.

Öğrencilerin sağlığı önemli

Tunçel, elden ele gezen kitapla-

rın 40 saniyede dezenfekte edil-
mesinden öğrencilerin de mem-
nun olduğunu anlatarak, şöyle
konuştu: "Kütüphanemizden
ödünç alınan kitaplar, geri iade
edildiğinde personellerimiz ma-
kinede dezenfektasyonunu ya-
parak tekrar raflara koyuyor.
Kütüphanede oturup kitap oku-
yan öğrencilerimiz de, işi bittik-
ten sonra kitabını duşa sokuyor
ve yerine bırakıyor. Makinenin
bir de parfümü var. Bu sayede
kitaplar güzel de kokuyor. Öğ-
rencilerin sağlığı bizim için
önemli. Tüm tedbirleri alarak bu
hastalıktan kurtulabiliriz. Aşı,
maske, mesafe ve hijyen gibi ku-
rallara tüm vatandaşlarımız uy-
malı. Ancak bu sayede
fakültelerimiz eskisi gibi dolup
taşar ve öğrencilerimize kavuşu-
ruz."



MUHTELİF VASIFTA HALI
SULTANGAZİ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1428322)

MUHTELİF VASIFTA HALI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/454596
1-İdarenin
a) Adresi : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54

34265 SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124593666 - 2124593534
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@sultangazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 700 m² CAMİ HALISI, 300 m² KARO HALI, 300 m² 

PROTOKOL HALISI VB.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 
alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI K:2 İŞLETME 
VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ SULTANGAZİ/İSTANBUL

c) Teslim tarihi : İŞE BAŞLAMA TARİHİ SÖZLEŞME İMZA TARİHİ 
OLUP, SÖZ KONUSU MALLAR 10 TAKVİM GÜNÜ 
İÇİNDE TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 

K:1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
SULTANGAZİ/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 26.08.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 K:1 DESTEK
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SULTANGAZİ/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı
için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

DeğirmenboğazınDa konvoy ile karşılanan Ya-
semin Adar için Balıkesir Valiliği bahçesinde karşı-
lama töreni yapıldı. Milli güreşçi Yasemin Adar
gelişinde Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz ve birçok sporcu tarafından
karşılandı. Türkiye'nin bu yıl Tokyo Olimpiyatla-
rı'nda çok önemli başarılara imza attığını belirten
Vali Şıldak, "Ülkemiz Tokyo'dan 13 madalya ile
döndü. İki altın madalya, iki gümüş madalya ve
dokuz da bronz madalyamız oldu. Ben öncelikle
ekip olarak sizi kutluyorum. Yasemin'in bronzu
bizim için en güzel ve anlamlı olanı. Bu madalya
aynı zamanda Balıkesir'e gurur oldu. Bütün genç-
lerimiz, çocuklarımız seni örnek model olarak alı-
yorlar. Sen gerçekten gurur verici bir başarıya
imza attın. Temennimiz bundan sonra ailenle,
bütün spor camiası ile, hocalarınla birlikte bu ba-
şarıyı daha da yükseltmen. Biz de sana memleke-
tine hoşgeldin diyoruz" dedi. Türkiye'ye tarihte
hep ilkleri yaşattığını dile getiren milli güreşçi Ya-
semin Adar, "Çok mutlu ve çok gururluyum. Ben
her zaman tarihte ilkleri başaran bir kadın oldum.
İlk Avrupa şampiyonu ve dünya şampiyonu
oldum. Hedefimin her zaman Olimpiyatlar oldu-
ğunu söyledim. Elimden geldiğince de sözümü
tutmaya çalıştım, hedefim her zaman altın madal-
yaydı. Ama bronz madalya da benim için çok
büyük bir başarı. Çünkü bu madalya da tarihte bir
ilk ve ben ilklerin kadını olmaktan gurur duyuyo-
rum" diye konuştu. 
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Kahraman
gibi karşılandı

G etir, Galatasaray Futbol Takımı ile
sponsorluk anlaşmasına imza attı.
2021-2022 sezonu ile başlayacak iş

birliğiyle Getir, Galatasaray Futbol Takı-
mı'nın resmi sponsoru oldu. Ali Sami Yen
Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyu-
mu'nda düzenlenen basın toplantısına katı-
lan Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve
Kurucu Ortağı Tuncay Tütek ile Galatasa-
ray Spor Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat
Bengiserp anlaşmaya dair açıklamalarda
bulundu. Yapılan sponsorluk anlaşmasın-

dan büyük mutluluk duyduğunu dile geti-
ren Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali
Polat Bengiserp, "Sponsorlarımızı, yönetim
sürecimizdeki paydaşlarımız olarak kabul
ediyoruz. Dünyada en çok tanınan Türk
spor formasında yer almak, umuyorum ki
Getir firmasına da uluslararası anlamda
ciddi değer katacaktır. Getir'i bu kadar kısa
sürede başarılı hale getiren yenilikçi, atı-
lımcı, aydın yönetim kadrosu ve Galatasa-
ray yönetimi olarak yeni projeler
üretebilmeyi, heyecanla hedeflemekteyiz.
İşbirliğimiz umuyorum ki sadece forma ile
sınırlı kalmayacak" dedi. Bengiserp, kulüpte

transfer çalışmaların devam ettiğini vurgu-
layarak, "Bir sürü yeni transfer yapıldı ve
yapılmaya devam ediyor. Biz, takımı genç,
taraftarın kendini bulabileceği bir hale getir-
mek istiyoruz. Basketbolda da önemli Türk
oyuncularla anlaştık, önümüzdeki günlerde
bilgileri gelecek" açıklamasında bulundu.

Birliktelik artarak sürecek

Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu
Ortağı Tuncay Tütek ise yaptığı açıkla-
mada, "Bizim sattığımız şey zaman.
Zaman, en çok kıymeti aranan varlıklardan
birisi. Biz, Getir ile bunu geri veriyoruz. Biz

aslında bir teknoloji şirketiyiz, bunu tekno-
lojimiz ile yapıyoruz. Spor da toplumları
birleştiren ve kucak açan bir dal. Futbola,
son birkaç yılda yatırımlarımız başladı. Bu
sene artarak devam ediyor. Galatasaray,
Türkiye'nin en köklü kulüplerinden bir ta-
nesi. Milyonlarca taraftarı var ve bayrağı-
mızı Avrupa'da dalgalandırmış bir
kulübümüz. Ben bu sezonun, Galatasaray
ve türk futboluna hayırlı olmasını diliyo-
rum. Bu birlikteliğimizin de artarak devam
etmesini temenni ediyorum" ifadelerini 
kullandı.

Maddi boyut değişebiliyor

Sponsorluğun maddi boyutuyla ilgili olarak
net bir rakam veremeyeceklerini ve bunun
değişikliğe uğradığını söyleyen Tütek,
"Yakın zamanda yurtdışı için de bir spon-
sorluk açıkladık. 2'nci ve 3'üncü yıllarda
üzerine koyarak devam ediyor anlaşmamız.
Bu yüzden parasal boyutu değişebiliyor. Şu
anda 3 yıl için anlaşmamız oldu" dedi. Öte
yandan Tütek, maç izleyen taraftarlara özel
kampanyalar oluşturmak için çalıştıklarını
vurgulayarak, "Getir, maç günleri coşuyor.
Dolayısıyla maç izleyen kitlenin, ciddi bir
karşılığı var. Dolayısıyla biz de buna duyar-
sız kalmayacağız ve kampanyalar ile güzel
işbirlikleri yapacağız" şeklinde 
konuştu. 

2020 Tokyo Olimpiyat
Oyunları'nda bronz madalya
kazanan milli güreşçi Yasemin
Adar, Balıkesir Valiliği bahçesinde
düzenlenen törenle karşılandı

Galatasaray ile
Getir markası arasında 

sponsorluk anlaşması imzalandı.

Getir, 2021-2022 sezonunda
Galatasaray Futbol 
Takımı'nın forma kol 

sponsoru olarak
yer alacak

HAkAn songur

GETIR BIR 
SPONSORLUK!

Hem gururlu
hem mutlu

Olimpiyat şampiyonu milli
boksör Busenaz Sürmeneli,
"Çok çalıştık. Herkes burada

gülerken, eğlenirken görüyor
ama benim antrenmanda
ağlarken neler yaptığımı

kimse görmüyor. Ben 
antrenmanda 4-5 tişört

değiştiriyorum, sıktığında su
oluyor hepsi. Kimse bilmiyor

bunları. Herkes mutlu, 
gururlu. Ben de çok mutlu ve

gururluyum" dedi
Türk spor tarihinde kadın bok-
sunda olimpiyat altın madalyası ka-
zanan ilk sporcu olan Busenaz
Sürmeneli, yurda döndü. Sürmeneli,
havalimanında Demirören Haber
Ajansı'na (DHA) özel açıklama-
larda bulundu. Olimpiyatlara hazır-
lık sürecinde çok acı çektiğini
söyleyen milli boksör, "Beklentilere
çok bakmıyoruz, sonuç çok önemli
bizim için. Tabii ki gerçek Buse'yi iz-
leyemediler henüz. Ben antrenman-
larda daha çok kombine vuruş
yapan bir sporcuydum ama rakipler
bizi oynatmadı. Hakemin de faktörü
vardı. Antrenmanlarıma gelseydiniz,

benim neler çektiğimi görseydiniz,
'Buse'yi oynatmadılar' derdiniz. Bu-
raya gelirken gerçekten çok acı çek-
tim. Antrenmanlarda ağladığım
videolar var. Yerde bayılıyorum,
Cahit hoca kaldırıp, 'Hadi kızım
olimpiyat madalyası için yapabilir-
sin' diyordu. O anların hepsi kayıtlı.
Ben o videolara bakıp motive oluyo-
rum ve maçlara çıkıyorum. Çok ça-
lıştık. Herkes burada gülerken,
eğlenirken görüyor ama benim ağ-
larken antrenmanda neler yaptığımı
kimse görmüyor. Ben antrenmanda
4-5 tişört değiştiriyorum, sıktığında
su oluyor hepsi. Kimse bilmiyor

bunları. Herkes mutlu, gururlu. Ben
de çok mutlu ve gururluyum" diye
konuştu.

Ülkemize kazandıracağız

Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü
Cahit Süme ise, çok önemli bir ba-
şarı elde ettiklerini vurgulayarak,
"Duygu seli yaşıyor. Olimpiyat şam-
piyonluğunun verdiği sevinç ve haz
bambaşka. Bu başarıyı ülkemizdeki
bütün insanlarla paylaşmak istiyo-
ruz. Güzel bir sonuç ve inşallah
bundan sonraki süreçte de güzel so-
nuçları ülkemize kazandıracağımıza
inanıyorum" şeklinde konuştu. DHA

Dağcılar, zirveye çıkmak için çalışıyor
Türkiye Kayak Federasyonu'na bağlı Alp Disiplini Olimpik Takımı,
kayaklı ve kondisyon hazırlık kampını Avusturya'da sürdürüyor
Milliler, Avusturya'nın Hintertux
Kayak Merkezi'nde Kürşad Üstündağ
ve Muhammet Ayaz antrenörlü-
ğünde sabahları kayaklı çalışma, öğ-
leden sonra özel kondisyoner
eşliğinde kondisyon ve güç geliş-
tirme çalışmaları yaptı. Berkin Usta,
Bünyamin Çelik, Kerem Haymana,

Sıla Kara ve reyhan Ceren Yıldı-
rım'ın sporcu olarak bulunduğu kam-
pın iyi şartlarda gerçekleştiğini ifade
eden Milli Takım Antrenörü Kürşad
Üstündağ, "Beş sporcumuz ile çok
verimli olduğunu düşündüğümüz
Avusturya buzul kampındayız. Yoğun
tempoda çalışmalarımızı sürdürüyo-

ruz. Sporcuların laktak değerlerine
bakılıp antrenman yoğunluğunu çe-
şitlendirilebiliyoruz. inşallah yeni se-
zondaki yarışmalarda ülkemizi en iyi
şekilde temsil edebilmek istiyoruz.
Bize her zaman destek olan sayın
bakanımıza ve başkanımıza teşekkür
ediyoruz" diye konuştu.
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2021 YILI İSPER AŞ İSKİ VE İGDAŞ SAYAÇ OKUMA KAPAMA-AÇMA HİZMETLERİ İÇİN
KIŞLIK YÜRÜYÜŞ BOTU ALIMI İŞİ

İSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş.

2021 Yılı İsper AŞ İski Ve İgdaş Sayaç Okuma Kapama-Açma Hizmetleri İçin Kışlık Yürüyüş Botu Alımı
İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/453662
1-İdarenin
a) Adresi :Merkez mah.Silahtarağa cad. No:83/1 - EYÜPSULTAN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124447733 - 2123694303
c) Elektronik Posta Adresi :info@isper.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :1.850 Çift Kışlık Yürüyüş Botu Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri :Ürünler idarenin belirleyeceği İstanbul içerisinde 32 noktaya 
beden, numara ve adetlerle teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi :Sözleşmeye konu ürünler İstanbul il sınırları içerisinde idarenin 
belirleyeceği adreslere iş başlama tarihinden itibaren 25 takvim 
günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İsper A.Ş. Genel Müdürlük Merkez Mah. Silahtarağa Cad. 

No:83/1 Eyüpsultan/İstanbul
b) Tarihi ve saati :02.09.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Hazır giyim ve/veya tekstil ürünleri satışı konusunda gerçekleştirilen işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İsper A.Ş. Genel Müdürlük Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No:83/1
Eyüpsultan/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

Karagümrük için güzel haber

TRAKYA FUTBOLUNDA ILK!
Trakya'da yaklaşık 10

yıldan beri devam
eden ve 40 yaş üzeri
oyunculardan kurulu
takımlardan oluşan
Veteranlar Ligi uzun

ve meşakkatli çalışma-
lar neticesinde resmi

kimliğine kavuştu

Veteranlar mutluluk yaşadı
Trakya Veteranlar Masterlar Federasyonu 1.
Olağan Genel Kurulu sonucunda Başkan se-
çilen Zafer Soykırlı "Bizler yıllar boyunca
amatörüyle, profesyoneliyle spor yapmış,
futbol oynamış, futbolun dışında toprak sa-
haların tozu, çamuru ile mücadele etmiş
olan 40 yaş üzerindeki oyuncularız. Ne
kadar iyi bir oyuncu olursanız olun belli bir
yaşa geldikten sonra faal futbol hayatınızı
sonlandırır ve sonrasında halı sahalarda eğ-
lence amacıyla yaşınız elverdiği sürece oy-
narsınız. Büyük sahalar açısından ununuzu
eler, eleğinizi de asarsınız. Bundan yaklaşık
10 yıl önce abilerimiz tarafından eğlence
amacıyla ilçeler ve iller arasındaki büyük
sahalarda yapılan dostluk maçları, yine aynı
abilerimizin emekleri ile oluşturulan Lig ça-
tısı altında oynanmaya başladı. İlk zaman-
lar az sayıdaki takımın katılımıyla başlayan
ligimizde ilerleyen zamanlarda sayı artarak

genişledi. Oluşturulan bu lig sayesinde stan-
dart bir saha içerisinde 11' e 11 maç yapma,
eskiden oynadığımız rakiplerimizle, takım
arkadaşlarımızla yıllar sonrasında aynı saha
içerisinde,  Federasyonun görevlendirdiği
hakemlerin yönetiminde mücadele etme
şansını yakaladık. Açıkçası maç yapmak için
11 arkadaşınızı bulmanız, rakip olarak oy-
nayacağınız en az 11 kişiden oluşan bir
rakip bulmanız, bu maçı oynayacağınız
standart ölçülerde bir saha bulmanız ve mü-
sabakanızı yönetecek bir resmi hakem bul-
manız zor olsa gerek. İşte "Veteran
Oluşumu" bizlere değeri hiçbirşeyle  karşıla-
namayacak olan bu güzelliği sundu. İlerle-
yen zaman içerisinde Trakya'da olduğu gibi
tüm bölgelerde de Veteran Oluşumlar baş-
ladı. Ülke genelinde hemen hemen her
yerde Veteran Takımlar kendi bölgelerinde
müsabakalarına başladı" dedi.

Yapılan Genel Kurul
sonrasında grupların
belirlenmesi ve fikstür
çekimine geçildi. 9 ar
takımdan oluşan ve
çift devreli 2 grupta
oynanacak olan ligde
ilk müsabakalar 24-
25-26-27 Eylül tarih-
lerinde start alacak.

Ü lkemizin diğer bölgelerindeki
Veteran Takımların dernekleş-
meleri, dernek olan takımların

kurulan Bölge Federasyonlarının ça-
tısı altına girerek resmi statü kazan-
maları, kurulmuş olan Bölge
Federasyonlarının da Ülke genelinde
kurulacak olan "Veteran Konfederas-
yonu" çatısı altında toplanma çalış-
malarını başlatması nedeniyle Veteran
Takımlar "Trakya Veteranlar Masterlar
Federasyonu" çatısı  altında dernekle-
şerek Trakya'da bir ilki gerçekleştirdi. 8
Ağustos Pazar günü, saat 13.00 da,
Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Sa-
lonunda gerçekleşen "Trakya Veteran-
lar Masterlar Federasyonu 1. Olağan
Genel Kurulu" sonucunda görev 
dağılımı şu şekilde gerçekleşti :

YÖNETİM KURULU ASİL :
Zafer SOYKIRLI
Tekirdağ Dost(Başkan)
Muzaffer YILDIRIM
Edirne 1923 (Başkan Yardım-
cısı)
Alper DİNÇER 
Lüleburgaz Veteran
(Başkan Yardımcısı)
Recep ŞENOL
Malkara Veteran
(Genel Sekreter)
Şaban KOCAMAN
Malkara 14 Kasım
(Sayman)
YÖNETİM KURULU
YEDEK :
Mustafa SÜLEYMANOĞLU
Ergene Veteran
Engin İNCE
Tekirdağ Veteran

Avni HACIKELEŞOĞLU
Lüleburgaz Akademi
Güray ATABAY
Osmanlı Veteran
Sedat OLCAY
Çorlu Güven
DENETİM KURULU ASİL :
Fahrettin DAĞDELEN
Babaeski Veteran
Hasan Fehmi ÖZERT.
Dağ Adalet Veteran
Erkut ÖZTÜRK
Muratlı Belediye Vet.
DENETİM KURULU
YEDEK :
Melih GEDİKOĞLU
Çerkezköy 1911
Necati BAĞATARHAN
Şarköy Veteran
İsmail SÜLÜ
Lüleburgaz Çarşı Vet.

A GRUBU :
1) Tekirdağ Veteran
2) Tekirdağ Dost
3) Ergene Veteran
4) Edirne Veteran
5) Lüleburgaz Veteran
6) Keşan Veteran
7) Malkara 14 Kasım 
8) Muratlı Belediye V.
9) Lüleburgaz Akadm.

B GRUBU :
1) Tekirdağ Adalet
2) Osmanlı Veteran
3) Lüleburgaz Çarşı
4) Babaeski Veteran
5) Çorlu Güven
6) Malkara Veteran
7) Şarköy Veteran
8) Çerkezköy 1911
9) Saray Veteran

Her şey Diego için!

İRFAN DEMİR

Beşiktaş Yönetimi, İspanyol süperstar
Diego Costa'yı kadrosuna katmak için
tüm şartlarını zorluyor. Yönetim, 2 yıl
için maaş, bonuslar ve imza parası
dahil 7 milyon Euro isteyen 32 yaşın-
daki futbolcuya toplamda 6 milyon
Euro önerdi, görüşmeler sürüyor. Vin-
cent Aboubakar ve Cenk Tosun’un ayrı-
lıkları sonrasında Kara Kartal’da golcü
takviyesi gündeme gelmişti. Bu doğrul-
tuda birçok futbolcuyla yapılan temas-
lardan sonuç alamayan yönetim, son
olarak İspanyol golcü Diego Costa’nın
üzerine yoğunlaştı. 32 yaşındaki futbol-
cuyla yaklaşık 2 aydır yapılan pazarlık-
lar sonrasında yönetim, son olarak
tecrübeli oyuncuya 2 yıl için bonuslar

ve imza parası dahil 6 milyon Euro’luk
bir teklifte bulundu. Başta Benfica
olmak üzere Çin, Arap Yarımadası ve
Brezilya’dan teklifler alan Diego
Costa’nın ise Kara Kartal’dan 2 yıl için
7 milyon Euro’luk talepte bulunduğu
ifade edildi. Tarafların yoğun şekilde
pazarlıklarına devam ettiği bildirildi.
Bonus maddesiyle çözülecek

Luuk de Jong’u askıya alan idarecilerin,
Diego Costa’nın yıllık ücretinde indi-
rime gitmesi halinde orta noktayı bonus
maddesiyle bulmaya şimdiden hazır ol-
duğu ifade edildi. Yıldız ismin, gelece-
ğiyle ilgili olarak kararını yakın zaman
içerisinde vermesi bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Kara-
gümrük, VavaCars ile 2021-2022
ve 2022-2023 sezonlarını kapsayan
isim ve forma göğüs sponsorluk
anlaşması imzaladı. İstanbul'da
bulunan bir otelde düzenlenen
imza törenine markanın kurucu or-
tağı ve CEO'su Lawrence Merritt,
Fatih Karagümrük Başkanı Süley-
man Hurma ve teknik direktör
Francesco Farioli katıldıKaragüm-
rük'ün 3 yıldır önemli işler yaptığını
vurgulayan Süleyman Hurma,
"Önümüzdeki sezon hedefimiz Av-
rupa kupalarında yer almak. Hem
ülkemizi hem de göğsümüzde taşı-
dığımız markaları en güzel şekilde
temsil etmek istiyoruz. Bu harika
birliktelikte emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum. Sayın Lawren-

ce'e de bu birlikteliği onayladığı
için şükranlarımı sunuyorum. Bu
Karagümrük için harika bir destek.
Dünyada kulüplerin ekonomik ola-
rak sıkıntı çektiği süreçte bu destek
bizim içim çok önemli. Spora des-
tek veren tüm firmaları taraftarla-
rın desteklemesini istiyorum. Diğer
takımlara destek veren firmalara
da taraftarımızın destek vermesini
istiyorum" dedi. 

Önemli değerler burada

Fatih Karagümrük ile yaptıkları
anlaşmadan dolayı duyduğu mut-
luluğu dile getiren Lawrence Mer-
ritt, "Bu masada yol
arkadaşlarımızla beraber oturmak
çok büyük keyif. Dün Londra'da
olan oğlum ile konuştum, büyük

futbol aşığı. Kendisine bugün Fatih
Karagümrük ile anlaşma yapacağı-
mızı söyledim. Çok heyecanlandı
ve buraya gelmek istedi. Teknik di-
rektör Farioli'yi de internette araş-
tırdım. Sadece futbol değil felsefe
eğitimi aldığını öğrendim. Avru-
pa'daki en genç teknik direktör.
Şimdi canlı gördüm, film starı gibi.
Firma olarak futbolda bir şeyler
yapmak istiyorduk. Çünkü müşte-
rilerimiz futbolu seviyorlar. Nereye
yatırım yapalım diye çok çalıştık.
Araştırmalarımızın en başından
beri Karagümrük çok öne çıktı.
Çok uzun bir geçmişi var. Gerçek
anlamda vizyonu ve misyonu olan
bir kulüp. Çok önemli değerleri
içinde barındıran bir kulüp" diye
konuştu. 

TFF 2'nci Lig'de yeni sezona hazırlanan Turgutlus-
por, Galatasaray'dan 18 yaşındaki kanat oyuncusu
Sarper Çağlar'ı 1 yıllığına kiraladı. Kırmızı-siyahlı-
ların tesislerine gelen genç futbolcu, resmi sözleş-
meye imza atarken formayı giyip poz verdi. İmza
törenine kulüp adına Genel Kaptan Tolga Seyman
katıldı. İmza töreni sonrası konuşan Sarper Çağlar,
"Hedefleri olan bir kulübe geldim. Burada olduğum
için mutluyum. Bana olan güveni boşa çıkarma-
mak için canla başla çalışacağım. Takım arkadaşla-
rım ve ağabeylerimle birlikte Turgutuspor'un
başarısı için görev verildiğinde üstüme düşeni ya-
pacağım" dedi. Tolga Seymen ise Sarper'in genç,
başarıya aç, enerjik bir futbolcu olduğunu söyledi. 

Florya’dan Turgutlu’ya
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müzik dünyaSIna güneŞ doğdu

Kartal Belediyesi, Türkiye’nin farklı böl-
gelerinde çıkan orman yangınlarında
zarar gören vatandaşlar için harekete
geçti. Motorsikletli Arama Kurtarma ve
Destek Derneği (MAKUD) ile beraber
toplanılan yardımlar, Muğla’nın Köyce-
ğiz ilçesinde yaşayan ve yangından zarar
gören vatandaşlara ulaştırılmak için yola
çıktı. Kartal Belediyesi Sivil Savunma
Uzmanlığı birimi ekipleri Antalya’nın
Manavgat ilçesinde yangın söndürme ça-
lışmalarında aktif rol oynamasından ar-
dından, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde
devam eden yangınlarda zarar gören va-
tandaşlar için harekete geçti. Kartal Bele-
diyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Birimi
ile Motorsikletli Arama Kurtarma ve
Destek Derneği (MAKUD), sağlık mal-
zemeleri ev eşyalarından oluşan yardım-
ları Köyceğiz’de yangında zarar gören
vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Elimizden geleni yaparız

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,
Kartal Belediyesi’nin yangın afetinin ya-
şandığı ilk günden beri yangınzede va-
tandaşların yanında olduğunu belirterek;
“Kartal Belediyesi olarak, Antalya’nın
Manavgat ilçesinde yangın söndürme ça-
lışmalarında aktif rol oynadıktan sonra,
MAKUD ile beraber şimdi de Köyce-

ğiz’deki vatandaşlarımıza yardım elimizi
uzatıyoruz. Sağlık malzemelerinden ev
eşyalarına kadar topladığımız yardımları
bölgede yangından zarar gören vatan-
daşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu afet, hepi-
mizi derinden yaraladı. Ama inanıyoruz
ki, dayanışmamızı büyüteceğimiz sürece,
bir an olsun gönüllere su serpeceğiz. Bir
kez daha, yangınlarda hayatını kaybeden
tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet
diliyoruz. Yangınlarda zarar gören tüm
vatandaşlarımızın yanında olmaya
devam edecek ve yaralarımızı birlikte sa-
racağız” ifadelerini kullandı. 

Gönüllere su serpmek istiyoruz
Yangın bölgesine yardım gönderen Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel, “Gönüllere su serpmek ve yara sarmak istiyoruz.
Kartal mağdur vatandaşlarımızın yanındadır” diye konuştu.

Her geçen gün büyüyen hayran kitlesi tara-
fından dinlenen genç şarkıcı Güneş, Ekim
ayında yayınlanması planlanan yeni albümü
Atlantis’ten çıkan ilk single’ı Dikenlerinle’yi
hayranlarıyla buluşturdu. Sıradışı klibiyle de
adından söz ettirmeyi başaran Güneş’in son
single’ı M.O.B Entertainment etiketiyle mü-
zikseverlerle buluştu. RnB-Pop’un genç ye-
teneği Güneş, yeni albüm öncesi
Dikenlerinle adlı yeni single'ı ile hayranları-
nın karşısına çıktı. 22 yaşındaki genç yetenek
Güneş, hayalini kurduğu Atlantis’i 12 şarkı-

lık bir albüm haline getiriyor. Atlantis yolcu-
luğunun başlangıcını söz ve müziği kendi-
sine ait olan ‘’Dikenlerinle’' single’ı ile
yapıyor. Türkiye’de RnB-Pop müziğe yep-
yeni bir sound getirmeyi hedefleyen Güneş,
müzikle daha fazla insana ulaşıp, kalplere
dokunup, daha fazla değişime sebep olmak
istiyor. Aynı zamanda bu single ile Apple
Music'in Türkiye’deki ilk Yıldızı Parlayanlar
sanatçısı olan Güneş, günümüzün en heye-
can verici ve gelecek vaat eden sanatçıları
arasına katılıyor.
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İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan yeni sezondan umutlu. Geçen seneye göre
bu senenin daha bereketli geçeceğini ifade eden Balıkçı Kenan: “Müsilaj çalışmaları
sonuç verdi. Müsilaj bitti. Yavru balıklar kıyı şeridinde çoğaldı” ifadesini kullandı

Y arım asırdır balıkçılık yapan İstan-
bul’un tanınan balıkçısı Balıkçı
Kenan av yasağının sona ermesine

sayılı günler kala hazırlıklar hakkında ko-
nuştu. Kıyı şeritte yavru balığın bol oldu-
ğunu belirten Balıkçı Kenan,
“Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip
Erdoğan ve bakanlarımıza teşekkür ederim.
Müsilaj Marmara Denizi’nde etkisini yi-
tirdi. Kıyı kesimler yavru balıklarla doldu.
Nereye oltanızı atsanız, hamsi yavrusu, pa-
lamut yavrusu çıkıyor. Buda balıkçı camia-
sını sevindirdi. Çok mutluyuz. Az bir
zamanımız kaldı. Sezon açılacak. Dört
gözle 1 Eylül’ü bekliyoruz” dedi.

Balıklar halkla buluşacak

Denizlerin temizlenmesinin ardından bu
sezon ağlarını gönül rahatlığıyla atacak-
ları vurgusunu yapan Türkiye Deniz
Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan
Balcı: “Bu sene balıklarımızı halkla bu-
luşturacağız. Bu sene umudumuz daha
çok. Çünkü; yavru balıklar kıyı şeridinde
çok gözüküyor. Bunun anlamı açık de-
nizdede balık bol olduğu için kıyı şeridine
kadar yavru balıklar gelmiş. Adalar Ya-
lova arasında oltamızı atıyoruz. Bol mik-
tarda hamsi, palamut yavrusu
gözüküyor. Her bölgede balık çok. İnşal-
lah bu sene umduğumuz gibi bereketli
bol balıklı geçer. Vatandaşlarımızda bol 

bol balık yer” şeklinde konuştu.

1 lüfer 1 milyon yumurta yapıyor

4,5 aylık avlanma yasağının güzel geçti-
ğini belirten usta balıkçı, Balıkçı Kenan:
“Meslektaşlarımıza, gemicilerimize çok
teşekkür ederim. Yasaklara uydular. Balık
tutmadılar ve bu verimliliği çoğalttılar.
Bir hamsi yüz bin adet yumurta yapıyor.
Bir lüfer bir milyon adet yumurta yapı-
yor. Yavru balıklar çoğalıyor. Yavru balık-
ların çoğalması denizde balıkları
beslemesi demek. Balık çok önemli. Balık
sağlık demek. Balık neşe demek. Balık
anne sütünden sonra onaran tek besin
kaynağı balıktır. Balıklarımız çok değerli’
ifadesini kullandı.

BARIŞ KIŞ

Staj ICIn engel yok
Üniversite öğrencisi Tuğçe Nihal Akyol, staj yapmak için gittiği Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayı’ndaki atölyelerde engellileri izleyerek öğrendikleriyle küçük işletme kurdu. Akyol,
makrome ipiyle yaptığı hediyelik ve çeyizlik ürünleri internet üzerinden satış yaparak gelir elde ediyor

Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü son sınıf öğrencisi Tuğçe
Nihal Akyol (24), geçtiğimiz Mart
ayında Bağcılar Belediyesi Feyzul-
lah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda
staja başladı. Akyol, 3.5 ay bo-
yunca atölyelerde eğitimlere katı-
lıp engellilerin rehabilite olması
yönünde yapılan çalışmaları öğ-
rendi. Ahşap yakma, bilgisayar,
halı dokuma, el becerileri ve resim
sınıflarında kursiyerlerle zaman
geçiren Akyol, düğüm teknikleri
kullanılarak üretilen bir tekstil
türü olan makromeyi de öğrendi.

Kimse yapamam demesin

Hobi olarak başladığı makrome
ipi ile süs eşyaları tasarlamayı za-
manla işe dönüştüren Akyol,
geçen süreci şöyle anlattı: “Öğ-
renciler el işi yaparak rehabilite
oluyorlardı. Kurs hocalarının an-

lattıklarını onlarla birlikte dinli-
yordum. Hem online hem de yüz
yüze verilen makrome eğitimleri
çok ilgimi çekti. Engelliler yapabi-
liyor ben neden yapamayayım
dedim. Aynadan anahtarlığa çan-
taya kadar süs ve çeyiz eşyaları
tasarlamaya başladım. Bir şeyler
ürettikçe mutlu oluyordum. Daha
sonra çevremdekilerin isteklerine
göre eşyalar ürettim. Çok tutuldu-
ğunu görünce küçük bir işletme
kurdum ve internette satışa başla-
dım. Şimdi Türkiye’nin en büyük
alışveriş sitelerinde ürünlerim yer
alıyor. Sosyoloji öğrencisi olarak
geldiğim Engeliler Sarayı’ndan
küçük bir işletme kurarak çıktım.
Emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum” dedi. Öğretmen olma hayali
olan Tuğçe, mesleğinin yanında
makrome yapmaya devam
edeceğini söyledi. ARİF ELMAS
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Çeşme Alataçı ‘da konser veren Gülben
Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı cesur kı-
yafeti ile yine göz kamaştırdı. Ergen, fo-
toğraf çektirmek isteyen hayranlarını da
kırmayarak hepsi ile tek tek ilgilendi.
Gülben Ergen önceki akşam gelen yoğun
istek üzerine 2’nci kez Çeşme Alaçatı
Şerefe ‘de sahne aldı. Rezervasyonların
günler öncesinden dolduğu gece de Taş-
kın Sabah Orkestrası ile dünden bugüne
hit olmuş şarkılarının yanı sıra geçmiş-
ten bugüne klasikleşmiş şarkıları da
söyleyen Gülben Ergen ‘e tüm hayranları
tek bir ağızdan eşlik etti. Gülben Ergen ‘i
Berkay, Hande Ünsal, Buket Aydın, Se-
miha Yankı, avukatı Altın Mimir yalnız
bırakmadığı gece ‘de Gülşah Saraçoğlu
imzalı mini elbisesi ile güzelliğini konuş-
tururken, ’Gülben, Çeşme Şerefe ’de fır-
tına etkisi yarattı’ yorumları yapıldı.

Hayranlarını kırmadı

Gülben Ergen, hit olmuş şarkılarının dı-
şında sahnede söylemekten keyif aldığı
şarkılardan oluşan repertuarı ile ayakta
alkışlanırken fotoğraf çektirmek isteyen-
leri kırmayarak hayranlarıyla tek tek ilgi-
lendi.  Gülben Ergen konser sonrası yakın
dostu İbrahim Tatlıses’in ricası üzerine
nikah şahitliği yapmak üzere İzmir ‘e gitti.

Gençler eğlencenin dibine vurdu
Son bir yılda yaptıkları şarkılarla yüz-
lerce milyon dinlenme sayılarına ula-
şan DJ ve prodüktör ikilisi Arem
Özgüç & Arman Aydın, Cumartesi
günü Harbiye’deki Buray konserine
konuk oldu. Beraber yaptıkları “Ram-
papapam” ve “Senin Yüzünden” şar-
kılarını canlı olarak sergileyen
ikili,konseri izlemeye gelenlere unutul-
mayacak anlar yaşattı ve sempatik ta-
vırlarıyla da büyük beğeni topladı.


